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nolaaoaada l noelaçio Sen AdenDr-'- ... ·····
DIIICOida da uscruva do ~ Josl! Roberto
Anuda de c:ompll8r 01 pmblemls doo JOJIGI de fUidJol
As cfem!nna• de canupçlo pnhllrada• 110 l'allla de
ILPIIIIo ooln nodelçio que iDduem p a r i - .
Sen. Manoa SdVL •••••••• • -··········· •••••••• ·- -··--·
Apua r'BÇ"• de ldiJOS
DB ~V. .
.,....... "No 1110111 do Clllllinbo liDba uma podlll" e "Rofe.
IIOIIIIo e -IIXabsmu" SaL Bdumlo Suplu:y ---····-·..
ApRIOIIIanopariiiFD p!bliada DO jomal A 1'.de, llllllada "Pri-..da III am - . Les~e . , ...,... •.
Sen. Josapbal Mariabo. ................... ···-··· • -·· •
Comeadnos .............. pubbCida.., .(011181 o
l'.lllulo de S. IUio. lilulada "A laddsma da RdonDa
.......... Sen. .Nilo Campos. ...................... ·-····· ·- ••
llqxioliFD do jalllal o Globo, que pn o
nscodead1açllodo vfnls lm.V. SaL JdboCimpoo. -··
._....,.. Jllblicada .., Cernio BrnE=•
llllllada ~
do .J111111bs1a Ruy Fabiano. Seo. _
... Roc:ba. .......... ··-··· •• ·- ........
Rdlel<Dol ao llbJO, illlillll8do "Apaullz de Pu!'"
mon", pubbc:ado 110 Fcillla de 5.Pioalo SaL Bduanlo

p......,.

89

223

401

201

52

54

112

:zoo
397
486

528

Suphcy ••••••••••••••• •••••• •
•••••••••••
Comailá. . . . . . . . . . , . _ . . , J..... do llnoiL soln Blplisiçlo de vacmas Ulllll8 bepoll~e B
do MuoSI61o Pllblico pelo fbmol:iDalo do Grupo LG

532

OlenDcal Lida. Sen. Ney Supppw ............ . ..... .
DI1UX110 oobn: -.a Jllbla:ada DO Joe..J da
Tarde o ao JIIIIIBI 0 &lHo de S. hulo, com o lema da
dom1Daa da ......enaa de corrupçlo 1111 PI" 8011. JOIO!

583

-o

Edulldo DubL ·--··· ......._ .... ·······-··· . ·-··-· ·-·
Mooba-oe- com a Dlllfcia Jilblada ao
J..-..J. do Bnlllll,
..,..-I de I1Pm&ll• quemIIm. e...luçio da AIOS. Seo. Lllao Aldalan. . . ··-··
~ llllJIIIIIFID, Jllbla:ada DD JIIIIIBI 0
~'.!ado de S. ...... IIIDiada "Um camel6drolllo l mardo AmPZIM'•s". Seu. GJlvam llcqeo ...........
do cllsc:uno do SoaallorGIIVIID llcqes, que lnl8 da
publjcado em jornais.

sem

HOMENAGEM

118

IMPRENSA (Vide PdMio)

em.,-·

fUNDO DE UTABII..IZ.\ÇÃO I'ISCAL

I'Uslçlo ......... JICNI....... da VIJI!ncla do fim.
do de,..,...,,...... Fiscai-I'EP. Sen. Jdma Manso. ••••

bomeo.....,.,

SoiJaiB ao ..-libençlo doo ........., pan o
Hosp1lal das Clflucas da Umvemdade Feclenl de MIDas
Gerais. Jlllll que poua dar COIIIInwdade ao .-.......,
l populaçlo. Sea Jdrua MIIISe --· • •• •••••

ESCÀNDALO

Reftedo- .. - - Oldndaloo 110 Pais.
Seo. Gdvam a...,. ..................................... ···--

0 lhlao do Mar, ............ do DI fnmça.
Seo. Bello Parp. •••••••••••• •••• ....... • • • •• ....... • •••••
Jlomenoaem. pelo s e u - . l cidade de
Plmiano (1'1). Sen. PmiBI Neto ··- • ••••••• • ••••••••••
Ho......,.... ao Aslislell"' Scrc:ial Seo BenediiB
VIII esc:niO

RefaHe.,........,

morma

616

642

v
depno:lando I Zoaa de UV!e ~. 110 l!llado do
AmapL Sen. SobaliiD RGdla. ·-----·· -· - ... ·-- ..
Camondrios . . . . . plblicada- jamais ........
donloo do Wlllu llllllllapa11, em SID Paulo, om limçlo
. . . c:ondjc!olos do Pr. Sen. Lawo Campos ...................

1163
673

MINIS'IÚIO DA EDUCAÇÃO E DO D1!SPORTO
lmpl~ do l!umo Naciooal doo Cunoo
pelo Mlm"*io da Pd ~"' e do Doopono. Sen Comido Maldlnor ..._.................... .. ............ • ..........

67

MINIS11!.0 DA INDOS'11UA. DO COMálao B DO

fNDIO
Apelo l

TURISMO

""""'Me pll8 O cuiDYO doo ft!OIIII oo-

CIIIS, relemlnado o que .,........., com o r.dJo paru6
OID Braslba. Sen. LliCio Alc:lnlua. ...........................

INS'11'n11ÇÃO I'ÚBLICA
~ da pqodÇio C111D • -..çllol
pdblicas Sen.- SunoD. ....................................

Moolla-•-

326

219

JUDICÁRIO
Alllaçlo do PUdor JudlcWIO do Estado de RcJad6.
nspoas41lels pelos 11100 do COIIUpçiD 110
Gowmo Valdir IWipp Sen !!mandes Amonm. .........
011 dwde dos

6l 6

MEIO AMBIENIE

Scsslo...,.....

da Assembleia Genl du Naç&s
Umdu pll8 IIYIIiar os ft!llllladoa da OoddoCI8 du
Naç&s l1llldu DoselwoiWIIOIIIO e Melo Ambiallo, labzodaiiD Rio do .laae!JO. Sen.l!diiOO Loblo ---

MBNOII. (Vide PA'Il!.ULHEIRO)
Fala do pmjelll o paublema do ldfico do
- . s.n. M11r11111 snva. ......................................

661

552

Lâlunl da Mm•IF'" ~ 101J97 (DI 597WI, ,.
odpm), do Flc:oideole l'aDaDdo llanquo Canloao, que
"""-': liiP'e ' ;ln do Senado Pedonl I eocolbo. que
deoc!la -..do Senbot Cadoo Mon:n Oan:ia, Mmilllo
de Fllmoua
do Quadn> ~da Caneua
de Dop!om•1 .,.... CWIIIIIod- CIIID o ....., de
P_n_,... J11111D 10 Remo da Espoabo......,.. o CIIJO
de fmbmndcr do BruiJ jmdD 110 l'riacipodo do Alldor-

zmcle. .......................................... - ............... .
Eoa110ee o Senador lris Ror.ende COliJO futum MIIIUIIO da JIIIIIÇL Sen. JOII! ....... l'enan. ......... ·- ..
Eoa11000 os 110\'01 . . . . . , _ da Jlllllça e dos
TnDspc111e1, bom 001110 os M•Disuoo iDa:nDos Son Romeu Tuma. .....................- ....- ......................-- ..
Oooanluloç6os 10 - - da .Jusliça. lns
........ Sen. Mlwo MIIIIIICIL __......................- .....
Eslnlllla 1 w--ç~o do MiDiiiiO da 1.-~ça. !ris
,..,...., do mer 1pooiçllo do Gowmo Femaado Heanqao ~I lllpaiO do pR>Je10 de III que lnlllfonl
para Juodça Olmum julpm ....... crimol _......
pela l'M Sea. Ed.-do Supllcy...................- ................ .

2S6
40!1
411

202

MINIS11!.0 DA REFORMA AGR '-lUA
• J1ean11o OOID O MiDIIIIO da Reforma Aadria, Sr.
lllaJ ~............. para dilcullr IÇ&& do Gcm:mo Pedonl
*""~do IIII
do Plr«. Son.

pon'

IB.

~

e.........,

:ro.p.._ ...._,_,..........- ............,_ .....- ...

631

MINISTRO DAS COMUNICAçOi!S
SIIIJIIIIOIII)Ho cam o ~ do
MIDIIIIO S&po M - poranu: a Qnaisslo da Clmara
doo Deputados para....,..,_. IIIIS)JOIIU que o .....,J....,
624

. . COIIIplll de - d e depu1lldol fedonoJ panll nelelçllo paaidellclal Soo. Lawo Campos. ................... ..

93

MUNidPIOS
Elaçlo do 11DY0 ~da Fodençlo das A.oooclo;t!oo de Mllmclpioo do Rio Clnllde do Sul - PA·

(MERCOSUI.l

MIGRAÇÃO

Ne=o'1-+ de cloooovcll..- 110 campo para
que ........ o IIWlo llliplldno. Sen. Cadoo ~
1110. -····-··--········- ......................................................

64S

MINISTRO DA JtlS11ÇA
Comumca NU lfa•mento doi trDlbos como
Senldor para 1111111111' O MJmst6io da J~ I c:llllvite
do Pta-Fomaollo Heonque Canlooo Son. Ido Re-

clallra. ..- ..............._, __.,................ ___, ..........

a-.

A ...,... Nanlale e o Mcn:ooul. Sen. .lool de
Hollaada. .......... _ .......................- ..............._, ........

m&l:io o do Turiomo, l'lllncnco DamoDes. de tnrmouo
para o Estalo de Tocanlins Sen Looar ()muaDllha. ..

MINIS'I1lO DE MINAS E ENERGIA
l'lllalça do Mlllilllo de MDo e BDeqpa. Ralmuudo Bnro. ao Cen. pll8 Jmrç•menro de ecbllis para
I obra de I*"'PççD Nane - Naldeole. Soo. Ucio #J.

MENSAGEM

Sen. Valmir c.mpelo. .............................._. .. ....
....,....... ~ 301197 - CN (ri' 1103197, aa oaaeml. do Flc:oideole Pemaado 11eanque Canloao, que
..,.,_ l * - clebllonçlo do 0oopuo NII:IOIIII, o
""'ID do pR>JeiO de lei que 111b11iza O Pador Execullvo I
llbrir 10 Olçamemo FiiiCIII da UDilo, cm favor do lmdluID NICICIIIII de CaioniZIIÇID e Reforma Apo, cdcbiD
eapoc:ial III! o do R$33.862.SOO,OO. .... os lias
que oopocdlca. Sea. Valmir Campe1o • ._........ • ··-·

com 1ooofirmaçlo da..,....
çllo de dali pniJOIOI pelo Mmilbo da IDdllolna, do eo.

50

MVRS. Sen.lllllilla Feraaodeo ............... -· ............- .....

NEPOI1SMO
,._,..Jca 011111-.fiÇID o 1l!rmiPII do ....... pon
. . . I plllpDIII ... do lllpilliiiiiO .,_.,._
... Sen. ..........................___..,_,.,_, --· ........

37

610

•

VI
PARECER
Parecer .,. 234197 - Comisslo do Coaslitaiçlo. Jusuça e C1daclama, sobro o PLS a" 34196, de
aotona do Soaador Frollas Noto o oui!Os, que altera
a Lei a! 6.088/74. Soa. serg1o Machado •••••••••••••••
......... a" 235/97- CA!QIIsdo do 5oMços do Jnfi"a..Eslrulllla. ooble o PLS a" 34i'Jil. do autona do SoDador Freitas Noto o oalnls. que altaa a Lei a" 6.0118174.
Soa Waldoo:k Omelas ............. ............. ...................
............ 2J6IIiT7 - Canusslo do Asslllll<ll Econ6nucos. lOba: o PLS a" 1!0196. do 80tona do Senador
Eaporubllo Amlll. que . . - . . podcnío dmc:o 80 an
2S da Lot a! 8 1164194, que Mal>doc:e 110111115 para IDIaoompiOIIS- ME e empaas do pequeno pone- EPP,
rollbvas 80 1n1a111en10 dlf.........SO o simplificado. DOI
campos ~ ..... n...... JII"YIIIoncWio. traballusra. c:redllfCID o do dooonvoiVImeniD om)>IOWial (an
179 da CoosbiWÇio Federal) Son. BeiJo Porga. • ..... •
.......,.. ri' 237/97 - Coausslo do AlsuniDI Ecomlmu:os. o PLS rf' 2i11196. do outona do Senador
SáJio Ma<:bado, que dlspllo IObro o J111&811101110, por
111010 do cbequo. aa rodo bancúla. do fichas do componIIIÇID, do 10-s o do lllnfu do ..mços pr!biiCOS. Sal
JoffersoD F<en:s. ..... • ....................... - ...............
......... ... 238197 - CoiDisslo do Allwltos So..... - CAS,- o PLS a" 219J!I6. do....,... do SoDador Lddto Coolbo. que cllsplle sobro
oclcloalos poiiCIIis. a aqo dos ]IIOIIIOIOielo Olpnlzadoros
do rodeios, em booolrao dos polliapaalel-....,.
biS, IIIIOibes CRI pmftSIIDIIllll o dos SODS clopollllontos
Soo
Dias .. ....... • ..... . .. • • .... .. • .........
............ 239197 - Coausslio do Allwltos EconGmu:as. 001 IOrmiDab.._ o PLS nl
237196. do IIIIIOIIa do Soaador Jllho Campos, que .......
c:e IIICIIO 80 an. 61da Lot ,_ 7 713188. que a1tora olqpslaçlo do Imposto do Rooda. Soa Lamo Compos. .....
............ 24IW7- Cmmsslo do~.
J11111çoe
ooble o PLS nl 15'7/96, do IIIIDria
do Sooodor Edualdo Suphcy, que wllla 1 ~por
...... p6bllcao dos serviços que Soo. Jooe Fo-

o--

am-

l

SUBI. ...... ·-··--·· .......... ··-

2

4

26

29

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

73

......... ... 241197 - Coausslo do So...... oobro o PLS a! 136/95, do outona do Soaodor Gwlbenno Palmeua. que dlspllo • parliapoçlo dos
tnbalbadoros na gosllo
Sen Caulclo Maldanor .. • ..... .. ... .. • ...... .. .. .. . • ... .. ... ....
............ 242197- ComwBo d o - EconOmlal&, 10bro PLS rt' 27SI95. do 1111111111 do Sooador
Emaados Amorim, que o ]liDO para o ,......
1110:1110 da DIYida Pdbhca MobW6na Fedoral Soo. Carlos

n

...... .. • ...... •

das.....,......

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

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

............ 243197- Olmlsslo d o - So...... lllbn:oi'LS..,. 315/95,queolmpon:ssan:lmoD1o
do s 1 - úaia> do Salldo po1o - .......... presl8do •
bonolic:Wios • ...,....SOS do OIDpiOIII FIOIII:iadoni,IIIIOCIIIOCbadonls 00 .............. do ........ do
- . d o - - Soo. Carlos W'llooa. - ..............
............ 244R7 - Connsslo do Caasalwçlo.
Justiça e Cr'wlama sobre o PLS ai '1A/97, ele lldDnB do

81

..-.odos.

83

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

.......,.. li' 246/97, Conussllo do CoosbtuiÇio,
Jlllbçoo Nado•ia IObro o PLS ri' 141111S, do 10110na do
Soosdor Odsar Sollles.guo doft.., camo c:nmo ClOidnl o
hm: eson:fao do PUder l.oglsl.obvo FedoralofoDsa à mlegridade Clli]IOrll .... do IIIOIIIb!os desse Pador
s.n. Jose Fopça.. .... ......... .. . ............. . ................. ...
............ 247197 - Comisslo do ConsiiiUIÇio.
JUSbça o IJdMam• lOba: o PLS ri' 156/95, do autona
do Sooador J11lio Campos, que doftDo O CIIDIO do OlpDr a
vHia, allllegridado COipOIIII. ou a l8lldo do oiJuem, por
111010 do roa]IIOIIIO do ps hqtlofoiiO do pdláloo dofe~
IUOSO'"' n1o roquohlic:ado Soo Jose FoiiiÇI. ..
............ 248197 - Conasslo do Conslltulçio,
JIISbça o Cullolarua. IObro o PLS ,_ 260/95, do outona
do Sooador Romeu Tuma, que di DOVI rodoçl<> - artl
163. 165 o167 doDocroro-Loia"2.848140-C6dlao Peaal Soo. Roberto Roquilo...... • ...... •.............. ... 249197 - Olmlsslo do Cooslilwçlo•
JU511ça o Cidodama. lOba: o PLS ,_ 268111S, do 1U1Dria
do Sooador ~ Amonm. que cllsplle-. - ""' o olllllidodo do pnxeuo o cnmo do IOIJlOIIIIbdicl
do,- ...... q u e - Soo Tama. ....... .
.......,.. ,_ 2Sil/97 - Coansslo do CoosbiWÇio.
Jusllçao~ lllbteoPLSa"47/96.doiiiiiOnldo
Senador Gl1borlo Minada. qiiO ....... dlspcmb- da Lei
a" 8.116M13, dolil:nni!Udo I .....voçio previa dos odll.lia do Bataçlo pdao Tnbobais do Cootas. Soo. l'nalcebao

32

c-..

IIIÇI. ........ • • .. .......

Seoldor Roberto l'mn!, que pode a ncmraçto do pa1011101 para aagos em 'XIIIIISsllo Soo. Joffi:noa l'áes. ...
............ 245197- Conasslo d o - EcoII&Dic:rls. soln o PLS ... 81/96- Olmploma1181, do outona do Senador Roberto Requillo, que OllllllgUe 1 CoIDISslo do Valores Mobi!Wios - CVM. Soo. Noy Suas-

l'ellin............... ................. ..... ............... . .......

Pazecer n& 2SI197 - Comisslo do CoalliiUiçlo, Jaaaça o CicladaDia. sobro o PLS rfl. 113196.
do &atona do Soaador Emondos Amonm, qao ol~m:a
o Lei rfl. B.Cl69190, <lotam111111do a busca Imediata
do criuça ou adolosconte reclomadoa como dosaparecidos. Soa. Joé BIODCO • .. .... .. .................... ..
......... rfl. 2S2197 - Comlsdo do CoasbiiiiÇio,
JIISbçll o Cidadarua. lllbte o PLS a" 135/96, do outona
da Soaadora lleoodda da Silva, que altera • rodaçlo do
on 224 do Doc:nlo-Lot a• 2.848140 - C&Bso Peoal
s.n. Roberto Requlilo .. ...... • .. • ....... .... • ... ... ..
......... ri' 2S3197 - Coansslo do CoosdiWÇio.
llllliço o Cldadarua. woble o PLS ri' 20&'96. do autona
do Sonador Jooe S6IJia Macllado. que ac:rac:enla pá.... dDico oo on. 37 da ..... a• 8 078190 - Cddiao do
Pm1eç1o o Defesa do Cmpnmdor Soo. Jose BiiiiiCO. •
............ 2S4H7 - "-1"1"" do Callsbllllçl<>.
Justiço e Cldodarua. lOba: o Oficio ·s· ,_ 211186 IOffao
,_ I.J84.PIB6. na onaem) do l'lesldonla do Sapn:mo
Tnbunll Federal, mçaminhandn. ao Saaado Pedaal 11
o6pw das 11111111 lllpplicas • do IIC6nllo pmfendo
pelo Supremo Tribunal - . ...... da RepreIOOIIIÇio ... 1.288-J, do DillnbJ FedonJ, que bllll do IDIap'elaÇio de let em tese. em que IIID sepr...,.,wt:Js o

85

123

12S

127

129

131

134

136

138

140

vn
Pros """"' e -

CoqreaJo NodoaaL Sen. loupbal

Marmbo.
..;;;.-;,i25s.vr-::-c.,;;;.;;ide;:A~II;II;;;IDIGI;;"BEco-;

142

D8aaco. IOble O OBcJo -s• rJ. 004197, q111 _..milha
oobc'•oçlo da ....,..,.,. do Mllllláplo de Slo Poulo
(SI'). pora que JIOIIII eaulir Leau FiDaac:aras do Tesou-

101-.. . . . . . .

CIIJUI--

"'do Mlmidpio de Slo Paulo -J.PIMSP,
Jllll da D!Yida Mobllima, - cf>el DO 11 oemoslnl de 1997. Sell. Edulldo Supbcy......
Plnc:er ai 256197 - Comilllo do AISUDIDO
Ecclllllmlcoa, ICiblw o Of!c1o ·s· a1 35197 (Oft"ao f're.
11 ai 971197, aa anpm), que eaca111111ha IIObdllçlo
do (lowomo do Eoado do R10 Qnade do Sul, pora
opençlo de cndlto juDIO 10 BIIICO la-..
Clooll pora Recoollruçlo e DaeiiYO!rimcaiO BIRD, DO nlor de US$125.000.000 00 (cento e ftnll:
o CI1ICO lllllhOc:l da d6lales). oqwnlootel 1
RSIJO 762.SOO,OO (CODIO e bllllll mUhlles. """"""'101
e JeSiellta e dois ~mi e qumheatos ....,.), 1 preço~ de
31-1-97, CIIJOI leCutiOI IIOiio deslinadal I fJIIIIICiar I
eucuçio do Programa de Reforma do Estado Sen.
Pedro Sunon . •........................................ --· ....... ..
,.,_, ai 257197 - Colmlllo de AIIIIIIIIOI
l!colllhnicoO. o Oficio •s· a1 42.197. do Presideate do BIDCO Ceatral do 11'8111, que •c•mwnbe 10licitaçlo do Oovcmo do l!ltado de Goiú ..,...., adita- Ecou6mic.o
de apenogiD
JUDIO
l 10
Caiu
Federll,de
nlalivo
10 finDado
Plopama de Apoio l ~e A,jaall: FIICII de Estados. eapcnll"""'ll: a ......,._ de DesUpmemo
Voluadrto- PDV,., amparo da R-laçlo ,_ 7CI95,
llll:nda pela lleJolaçlo ,_ 12197, ambu do Sealldo
I'Ddenl, lltenDdo
de R$57.200.000.00 pora
R$67900.000,00. Sell. Onofre QuiDD .......................
........... 251197- Camlaslo de " - Eco-

o·-

146

l!lmlial'cnlalldes ·----· ................................................
........... '1lil/97 - Connlllo "" Caanilmçln,
Julliça e Od.daom lllbte o PLS ~ 1:1195, de llllllria da
Sonodon lleaedlla da Silva, 1p alll:rl 1 nodaçlo do orL
59 do l)ecn:to..1.lll .. 7.661145, l p duplle faJen.
CIIIL Sen. JOJI! " " - - .............._ ... ·-..................... ..
........... 263197 - Camilllo de Caasallliçlo,
Julliça e Cidadlllla.IObre o PLS ri' 49196, de auiDnll do
Sonldor Ney Suusuna. que toma uxhoponfvets 01 bea5

150

doido>"""'"'. de ..... ...,._.... .......

314

3JO

332

das

lllllillliçlles lialncePIIIOb ....... de ~. bquidaçlo - .. odic:ial ou lllminislnçlo espooill 115üj1Gr6rl..
au IIIVIIIvidoa em ...,...... de liulo OU ""'"*pc8 .....
lllllllvada par 1111111. . . . Sen. Roberto Raquilo..._ ...
Ponocor ~ 2641!17
de A - Sodlls.., 1'U .. 12M!, de ....... da Senadora ........
da Sslva. qae ,...,.....,, e prc 5" • • de biUllçlo

-Comi_.,

337

--das--

de
p1Dptltllladelmobih6rlallldades dos qmllllllbos. aa tram. do art. 68, ... AIO du
153

DIImlcos.
• -do·Presidoale
- .. 84197
(Menlapm
,.
360197, ea- aripm).
~
lleanque
Canlooo, IIOIIc:lando que ~· _ ............... de
.........-do......,_ de I!Jmlllo. ~
de TftuloJ de~ do T-.. Nacicaal DO
l!xlorlar............. pela Jleaoluçlo r#l7194, .............
pela Resoluçlo .. 57195, ambos do Senado Fedonl. Sen.
Jemnon F6a. ......... .. .............. ............... ....- ............
Pancer r# 291M -~de A!lunlos Ecoa&mc:oo, oom 1 Meauaem ,. !141!17, do Pn:oiden~~:
Fenwldo Heanque Canlooo. eacaminhando .. Senado
Fedenl .,....._ pon que ~· •tonzada 1 Rapdbhoa
Pedendlva do a-1 1 ClllllniBrllperaÇio de lddl10 exICmo DO aiDr oqwwlenll: I USS12,670.083.t5, jiUIIo I
um lliiiUdrdo ........., liderado pelo BIIIIJIIO Poribu.
Sen. Waldeek Omaas•• - -..
Ponocor cnl ., PLC r# 'JIJI'iT1 (r/' 2352.1M, 1111 oriJIID), que dllplle ......, 1 Mç~o para P~e&õro. vPnrello e v...-es daiiiiiJIIII'Iplos Clladalllll!
...-de 1996. Sen. JOII! Fopça. ..._ _ _ _.. --......... cnl., PR r# fll/97 (............ pela
OnniSJio de J!l:aaOmicno -_.,.,..,de
aeu Ponocor ,_ 255191). que .-1za a M'lllicfplo de Slo
Plula I emibr, IIIOdiEIIo oúrla pllblicll. l.eaas FIDaaceiIU do , . _ , do MIIIIICipa de Slo 1'lulo - LPDI -

SI', desli•'II•J 10 ..... da Divida MobliWia, ....rwl
Ollli'L6-97. SeiL Edulldo Supbcy......_ ............._ ......
........... 2fiJH/- Comi•Sio DlroiOra, que .......
1011111 nodlçlo lblll do PR .,_ fli/97, que autonza a Mlllllclplo de Slo Poulo 1 emibr, ....,...., oúrla pllbbca, J..e.
lriJ PiDoncoiras do 1'elowu do Mllllidpoo de Slo Paulo
- LFl'M- SP, ........... 10 Jllllda Dl.;da Moblbfna,
.....,... em 1&.6-97 Sen. Lddlo Caelho. ......- ...- -...
Ponocor ~ :ZIU/97 - Connlllo de ~ ...... Sodlls.- a PLS ~ 1:1/95, de 1111011a da Seouo1on. J1o.
oedila da Sdva,..,e llll:rl 1 nodaçlo do art. ~do DecnoID-Lei .. 7.6600, que dllplle ....... fotencuL Sen.

llllpoolçlles CoaoliiUCi..,.. 'l'rlawu!doo. Sen Nobor
Jdlllar......- .......- ......................................._ ......._ ..
.......... 26519'1 - Condulo de CanlbtDiçlo.
Jusliçae Qclec!on1• ....., o PLS .,_ 255/95, de atona
do Senador Sebulilo 1laclla. que llll:ra o art. 1.216 da
Lm ,_ 5.11Ci!117J - C&IIJO de Pnx:esao QYil, baD como
llll:lmiVdoarLPeaapat4oart.22daLm,_

342

6.113011111. Sen.IDI6 ........ __..____...._ ................... .

........... 266197 - Coml•lo de ReiÇieJ ex....
niRI 111bte o PDL .. 2!16196,,. Omara dos l)opdlo162

dos, que ........ doA,IIHII: O.aplc.-111 .. ,.__
do Bllslal de Coopençlo Ciealllica. T-.:a e TICIIOI6p:a .......... de IIOidade ""'4 IAna. c:ele1mldo ....
""o Oowmo da lt.tpllbli&:a Foderlbva do Brud e o
......, da 1tep1biiCI da OliDL om lltlllha. em 25-3-96
Sen. Jader . _ . . . , .. - ........._ .........................._ ..
......... '161191- OJnlllllo de RaiiÇIIeJ ........
101 eiWesa Naacm1; lllbteo PDL.,_21/91 (D'336196,,.

a...

166

198

Cllllllrados ............~ ............... d o - ...
IR Scni;ol ~ ookb... o OowniD da llopdblica l'edalbvallo lllaoll e e ao- da Nova 7dndul,
0111. a-. 01111111+915. Sen. Oailbormo .......................
......... '1111197- Cmwulo de 1lela;lles s-.o.
• e Dofesa Na:iollal, oobm o PllL D' 25H1 <ri' 3471!16,,.

Omamdol"ot>r 's).qae,......o...,dac.._...

.................. Camlrlell:lesorlltiaçlo- Pa!sesAf&.
...... par DesadllaGio .... Seca, llliDodo pelo (lo.
bnlileln>, - r.la. 0111. 15-10-94. Sen. 1leaedilll
da Süva. .......................- .. ,_....___............._._...._ ..

351

353

I

vm
Parecer ri' 711»97 - Coaulslo de So...... oabm o PLS ri- 89193 ~ 1.4!171111. aa origem),
que IIIIIIIUI. em lemlllno ,..oaal. aa IIDIII'Icaçilo
co~ pom .. casos de inloXJCoçl«> llamaaa por
prudallll de mbsdaclu qulmlcalou .,...... biol6gu:ol.

que----booptralarOU ..........
tonaL SaL .loll! AI................................................. ..
Parecer ri' 'EIONI - Comilllo de Cauallliçlo.
JusllÇa o Cidldanoa. oabm o PLC ri- 19M3 ( ri'
2.81Cíl92, DB Ollpl), que dllpGo oaiJm fOmocunomo
gniUitD de JqpllbO oxtanpariDoo de lllldmenlo Son

Parecer ... 28CW7 - Coaulllo de So... o PLC ri- 42193 (DI 6 221185, ,. anpm~
que .......,_ mododu ....,_... de pnoteçlo 10 lia·
bolho dos mpulantes de ......... de _.;ços
em........,., DDI.......,.do RQS ri'l.1198195. Sen Jonas

asrrcow

JS5

Sacws.-

358

SJI..... ........... .......... ·-·

JSB

Jdrua Manso. ...... -·- .......................................... ..

ri- 'Elllll7- Conulllo d e o PLC ri- 190193 (DI2.8Uilll2. aa anpm). .... dllplle
oobre fomoa-.. paiWIO de "'111&110 exremporlooo de
IWCÍIIICIIID. SaL .......... da
Parecer ri' 'E121'Tl - CGnulllo de Ec:oIIÔIIIICOI, IIOIIIe o PLC ri' 171117 ~ IAJS/96, aa ansoml. que IIIIIIJnZa o Poder Exa:ubvo a door esroques
polbbcol de 111111011101, DaS con<hçllol que IIIOIICIOOL
Sen. JOI6 Emwdo VmnL ....................... • ........... •....
Parecer ri' 'r/31117 - Conulllo de Rdoç&s nores e Defesa NII:IOIIlll, oobre o PLC ri- 171117 (ri'
1.4JSI!l6. na origem)• ..,. IIIIOnZil o Poder Eucubvo a
door......,.. polbbiXII de 111.....- aas aJIIChçllol que
- S a L - Tuma. .................. ·-· ......... ·-·
Parecer ri' 'r/4197 - CGnuuBo de Cauallliçlo.
JusiiÇa e Odacla•i• oabm o PEC ri' 1!1'!16. de .-iii do
Senador Wllldock Oml!lls e 11U1rDS Scllbcxa Beoadota.
que dllp6e IDin os hraetYrnos fiiCIIS aefeiadei 10
ICMS. SaL Ldclo Ak:lalara. ................................... .
Parecer ri' 'E15IIl7 - CoauuBo de Cauallliçlo.
JuSIIÇa e Odaclao'" oabm 1 PllC ri' 621115, de .-.a do
Senador Ademir ADdnde e 0111101 Scllbcxa 8eoldmos.
que IUprime a IIIDea 11 do IDCIIO U do 1 J! do 111. 166 da
COIISbiUIÇID FedenL SaL Jelfencm Nros..................
Parecer ri' 'E16H1 - CamiuBo de Cooslitulçlo.
JuSIIÇa e Odoclmga aollre 1 PllC ri' 661115, de _,.do
.loll! Roberto Anucla, e 0111101, qoe dil OOVII!edaçlo - - - me IV do 111. 37 da Caaslllwç8o fe..
donl SaL .losapllal Mannbo ...............- ........... _,. -·
Parecer ri' 'E171117 - Comi- de c-luiÇio,
Jusllça e Odac!anft, IIDIIro a PllC ri' 7/915, de IDICJria
do SeJWior Waldeck 0maas e 0UU01 SOIIBCiora. que
acmc:c I SS 10 ort 64 da Consllllliçlo Pcderol. com o
sesuoate teor art. 64 t 5I Tm onlcoo pelo SOIIBdo a
doiCIIIIIo e YOIIÇio dos p10jelol que oateofiram 1185
rolaç6cs fedentovos Seu. J,.1phal Manaho...............
... 'E18IIl7 - Coausdo de c-iiiiiÇID,
Julbça e QdMema sobre • JIBC ai D96, de 81110118 do
Senador Toai Cawolcanle e ODIIOO lleDadons, que ollenl
a ,.,_.,..,. de pom depu- IIIUIIICipol
DOI IIII 14 e 29 da CanllllulçiD Fodenl o
.uts. 41, ,. e 8S do Alo da Doçoolçiles Cconotoluc:ocot
Traaslt6rill. SaL "'-'dino PaeiiL ...... .... . . ....... .
Parecer ... 'E19IIl7 - Coaulllo de OoasciiDiçlo,
JusllÇa e Oc!odama aollre a PllC ri' 28196, de .-.a do
- . . Muanda ......... Scllbcxa Senadmos,
que altera a rodaçlo do an. 6" da CoaoiiiUiçlo Fedenll.
SaL-......... . .... . ... ... . ..... ...................

362

362

416

418

419

Pinllmm... ......................... • ............. ......................
Parecer ri- 2811117 - ConuuBo de CoastiiWÇio.
JuSIIÇa e Odwlmi• ao11re o PDL ri' 7Cí192, de 111110111 do
Senador Pemaado lleanque Oadolo. que IUSia alphcaçlo do apat do III. 13 da Lei Delopda ri- 131112. ...
........ DOI termos do lequenmemo ri- 5561115 Sen
Noy Suassuaa... ........ .. .... ... .... ........ .. ..... .... .. .. •
Parecer ri' 2821'Tl- Como•llo de Semços de Jn.
fra-Eslzulun, sobro o D i - ri'5JIIl6,em que se ap!Osonoa ..._ bill6nca e CIOIIOklgica do primpo de Sena
Pelada. Sen. Jool de llollanda. ... ... .... ........
.....
...,_ ... 283/97- Conulllo de Semços de ln·
fra-Eslluaora, a Emenda de l'lonmo. apresentada
em Dlnoo ..........,_ 10 PLS ri- 3481111. de aurona do
Senador Nel1011 Camc:ono, que d6 novalodaçio ao 111. !)!!
do Decrolo-Leo ri' 3/66, qoe diiCiplma as rolaçllol jUrl'd•·
cas do possool que 1111ep o 11111t11111 de mvodados por·
""""" Seu Romelo Jod.... ....... ..... ....... .. .. ... ......
Panocer ... 284197 - Conulllo de SoCIIII, o PLS ri- JSI!l5, de aurona do Senador Falro
811111111, ..,. ena ....,uç6os pom uhlonçlo do Fm'S ,.
COIIIplll d e - .... CIIIIIIIIIÇio da .... ptdpna. Sen.
Valmor Cmopolq.. ............. • ..................,_............. .
Parecer ri- 28SIIl7 - Comolllo de SoCIIIS, o PLS ... 2421115. de - . . do Seaador Ro111010 Jod. que dosp6e IDbro a p101biçlo de ftomar em
....,.,.... bnsoleins, em rodo oml16rio naciaaal SaL
Valmor Campelo ................ • ..................._ ............ .
ri- 286H1 - Omolllo de Coastoauçlo.
JUSIIÇa e Nwfanla oabm a ~ de l'lealno ~ I,
aubsldullva, de __,. da Seaodon Mariaa SOva, ao
PLC ri' 861116 (ri- 1.53611l6, ao Olipm), qae lllln o t 1•
do III. 39 da Leo ... 8.93SIIl4, que ............... o art. 236
da am.aooçlo Fedenl, dupoado IIOIYÍÇOI notaniiS e de...,..... SaL llello l'llp......... ,_....... - ....
Parecer ~ 2871117 - Como•llo de Relaçllol ExoeniXOS o Dd'ela Noaoaal,- Dovenos ri' 221117, a,...
pe110 de COIIIIIIta l'eooa 10 Seaado Fedeool pelo Mim"'"
no do Tnbolho, por """" do Aviso ri- 060AIOMIM'I1I, rolallw l 8SI rewulo da Coal'eol!uua lala'IIOCIOMI do Tnobolloo, a oealo......., de J a 19 de Jllllho de
19!17, 0111 GoDobra, .. Sulça. Sen. Jos6 Apopmo. ..
.......... ri' 2881117 - Coaulllo de Assunllll SoCIIIS, & aiaçlo de Álea de l'loleçio Amlnealal APA. no Doalriro de J011q111m I!Jidoo, MllllldptO de
Campiaal (SP). SaL Manila SJiva. ........................ ..
r.ecerri-'J111111l7 -Cmaalode- Socoaos1• Jl"''llll"'- oabm o PLC ri' 44lllJ (ri' 4.!D-111!14,
,. CJIIIOID), que displle-o- dos~ SaL
Caldo Maldlar ,,_..... ,__ .......... ,, _____,. ..

Parecer ri' 290197 - Comlalo de OouliiiiiÇID.
JUSIIÇa e O«Jaccan!• em moc&eano ICibn: o PLC ri'44193
(DI4.!101-BIIl4, ao casa de 01J80111), qoe c&opCie o
EsiiiDID doi Miloeonoo. Sen Ronaldo Cllaba lmoa. ......

426

428

489

498

S02

S04

553

561

561

IX
Ponocerrl'291.97-

ams- 21

~cloA_..So

PESQUISA

•eot~.

IOin o PLC r/144193 (114.9011-11194. .. anpm), .... dispCie ooble o Esallu1D dao
Mtneuao. Sea. Clllldo ~ --·-·· •. ,_............
......... ri' 'NZH7- Comiulo ... As.- &o16m.... .....,. o Olldo ·s· .,. 3297, do Ocmmadar do
Ellldo do Rio Gtmle do Sul, ICIIlc:llllldo -..çao do
p;CNIII

567

110 l'lurlanuaiiiiJ

aba Jorp............................................................ ..

568

~o
Daral:a o XXX Premio CoiUIIIIIa c:onc:odlclo ""
Canolo ......... Sea.l'!dlloll Lobllo ·- .............

576

--u.

PATRUUIPIRO
Salemd+ de ......, ~... de plllrlllbeuao lllllllle
aos -.tçao
l eolodvidodo. em Compo Gtmle (MS). Sea. Ramez TeboL - ..- ••- ............_,

I'RESIDE!Im! DA REI'()JuJCA (VIde REELSIÇÃO)
Oqulho .. pniiiWII:iameDI do l'laicleall: ForHennque Clnlolo.

NlpDIIIIwdo.-.... --

1110111 • . , . . _ pdbiM:a. Sen. ODob QuiDan. --..·-·-·-·
. . . . _ .......laçl" poiftlcal .... 11111101

69

391

.... o Plwldenre Fea- llaulque Canlaoo poctllldena llllpOI' ao ""'Cloveroo. Sea.l.dclo Aldnrara. -·--· •
PRIVATiz.AçAo

599

CcaiderÇ!el • prl'lllbZII;IIe. Sea. da 'llvola. ........- ....- ..................................._ ..
......,._de pn-..a;lo dos pnsfdaoL Sen. Val11111' Compelo. ... ........................................................

69
506

PRCXBSSO

EOO

Aaullda J&OJIIIO .... prlodze o piiiCOIIO almmal
e juclclalll"" emolve o ddod'o bpdo l 011110 polblu:a.
Sea.l'todro SuiiOo. ....................................--•• --

lí02

PROJBJ'O DE LEI (Vide VISri'A;)
PLS ri' !IIWI, ... lll1ln nqllllilo tcmponl pora
PJii'<qOIJIIfOial'olo elo ...,.. pnVIIiva elo 6berdade Sea. Gil_, Borps. --·· ............ ........................... ......... -·
PLS ri' 91!97, 11"" a1b:t11 o iiii:Jso V do 1111. f1. da
Lei ,. 7 713111. eodumdo a IIOIIÇio nlallva lo lllllem-

403

IIÇIIa par delpcdlda ............ de de lbo Sea. Jdbo Campo&. ................................__...... PLS ri' 112r91. 91e . . •No i1cm ao 1111. 1• da
La ri' I.IJ72j9(), allaBda pela La ri' 8.931W4, ..., dJs.
pGe .... 01 cdme& hec!ioodol. 1101 do IIII. '"·
... XUI, da Cooabllllçlo PedenL Sea.ltomelu .Juo:l ..

677

Com ,,,.,.,PLS,,!IWI.SeJL.......,Jacl..
PLS ri' 113197, que laltillll Jli"""'"IIIIIIID lilcal de

172

S.... ...... TeboL ____ ,__........_ .., _..._, __, __
PLS rl'fJ4/97, 11"" dllpile
oopoaal
1101 CIIOI de abe llechaado. Sea. "-'<1 ClllcJI MaplblcL .....- ...........----·---..- ........._ ..__,_......

1í02

PAR11DO I'OÚTICO
lilcllnoci-.. .. Senador Oamar Diu """"' u
Caalnbulçlles do Pr- . . - ......... Sea. l!dulrdo Suphcy .._,_.,, __,....._.,..___................ -·--"""
Coaliamo- o PMDB e o PI' IIOble a
dado Sea. Gilvam llcqes. .............................- .....

528

Perfil dao pollbcoa Sen llenllldo Clbnl .........

-..o

Sn11o11. .................. ................. ............. ...........
DilculmdooParocorri'2S7.97. Sea. Eduon ~

Comporliimenlo da Polida Mililar 110 BIIISIL Sen
Sebulllo Roc:lla._................... ·- ........................_ ...

I'Ol.fnco

COiilliiiiÇID clollpOiliÇIIII elo cr6llto CDIII - lia da lleplblica ~ •• do lhaoil, 1 1 0 - - ' ...
US$125,000,00000 (COIIID e 'lllllo a claoo - e l o
ddlarel), Ilibe o Blliidodo lbo Gnade do Sul eoBODCO

06111D,-iidoem21 dejllleilode l!l97,jlmiDlCiilu
Pu ' :a Fodenl. Sea. Cadol .........._ ........- •••••
Dllc:uliodo o ............ 2S7N7 - Comuslo de
Relaçllel s-to.a. Detaa NacuiiiiL ml'aeale .. Di.....,. ... 'DJ9"/, favonlvel • pardclpÇIO do SeDa<lo
l'olllnl em uma delepçlo llnlileua l 1151 . _ da
Confeleacla .........,..1111111 do 'lnballla, a reallzar·le em
Geaobra- Sarça. DO per!odo elo 3 a 19-6-97. 5en ........

445

I'Ol1ciA MII.li'AR (Vide VIOll!NCJA)

o-..

IDieraodcmll pora a Recoaoauçlo e DooeaWIIVIIIIOIIID BIRD, eles• d• a fiDaaciar a u""''çlço do ............ de
Refarma do Eirado. Sen Cltlol Palnx:6do.-..·--·-..·--·
- . , . '1!JYTI- Coa-lo o.n. .... ..Jedlçilo liDai do PR ri' 681'17, 'I""
Eorado
de Clcüs a --apençllo cloC16111o oob bmadeTcrmo Adldvo cloltl:mldil:açlo ., Caaaaro elo Abo:rba de

~e l"=;'o do Plaexen:kio de 1996. 199!1. Sea. Caub-

Refi- l

Fedaal. pora OIIIIIIOIIrllpOiliÇIIII ... a61ito ,.._
...... JIIIIIO •IIIIICIJ IDIEaiiiiiOUCIIIIJ elo DeoeavoJvimeu-

-..... .................. ri' 116197, do ftelidoole
Femaado Hennque Clldooo, ICIIicllllldo IIIIDnZIÇio do
SeDado Pedenl, pora llpOiliÇIIo ... atdl1o .,..
1omo """' pnalia da Repdbbc:a Peclenmva do Bnul.
ao valor 10111 oqulvaleniiO a RS6.020.000.000.00 (lOis bl·
• Vlllle mllhlles de reaJS) 011118 o Governo do Eirado do Cem e Tbe
Eamomic Caopenbon
Panei - OECF, (1114). dntiaada ., llllancilllllellto Jl"''·
cui do l'rOJdD elo EDrqla l!6llca do Qali. Sea. l.dclo
AldlurL ...............-.. . ·- ....__ .............. --ri' '1!W97 - Camllllo . , _ ....
..,._. . . . . . liDai do fR ri' tf1N1, .... .........

448

I'Lr\NO PLURIANUAL

Scudo

ID -IID, 110 Yllar elo USSUO,OOO,OOO.OO, equ;-... a
R$150.915 000.00.""' 31-1-117, dnti•iidao .. fiDaac:la.
111111111 ... ,..,., do .,..,.._. ... dlquele """""·
Sea.l'ednl SIIIIOIL ...............- ....·-· .._ ....___, ......
l'lnocer ri' 'J!TJifTI - em. ..... ... Allunlall!co-

l'ealpdsa JeiiiZIIIIa pela l'olleraPo do Com6n:io
de llru1lla .,.,., • evaluçlo da lj1llhdade ... vida .. Caplllle _..,çu pora 2000 Sea. Vaimlr Compelo. --·

~vo

., ........... Nc-1 de RdOnllll

IDIIn..........,

a - ........,.

219

116

184

185

221

r\PJL

388
534

I

X
PLS ri! 9S/!T7, quc llllml a ndaçlo do ort. 58 da
Con""""aç'o das IAs do Tnbolho- CLT, o qual cbsp6o """"' a ......,., _,.. do llabolho Sen. Adenur
A - . ___ .. -···· ..... ··········-·· ···-··· ··-.. ·-··- ..
Lenma do PLC ri! 23I'T1 (n" 1.621196, ua onseml. que..........,. portpto ao art. 211 do Decnlto-Ld
ri! 2.236/8.5, que olll:ra a libelo de emoluiiiOIIIOS e taus
......ada pelo ort. 131 da La ri! 6 815/110. Sen. Vllmlr

537

Campelo. ··-·· ••• •• ···-··· ···-····-· • •..................
PLS ri! 96NI, que olllml aLa ri! 912&95 Seo.

552

JoséBiiiiCD ......................... ···-···· ••• ........ •

580

PROIETODERESOLUÇÃO
PR ri! 66/97, que autonza o Mumclpo de Slo
Paulo a eiDIIIr medl1111<: oferta pdbllca Letns F"manCCiras do Tesouro do Mumclp1o de Slo Paulo LFI"MSP, deslllladas ao 8110 da Divida Mobdlána.
venc:lvel em 1•-6-97 Soo Eduardo Supllcy . ·-· ....
PR ri! 67/97, quollllonZa a conl1lWIÇio de opera·
ç1o de CJ61•m exr.:mo, com pnllllUl da R<:p6bboa fedo.
1811Y& do Brasd. DO volor IDI8I de US$125,000.00000
(CODID O YUile C ClliCO DUJh6os de d6JIRS), ....... O Esta·
do do lbo Gnnde do Sul e o Banco 1nr.:maaooal pana
ROCOIISIIUçlo e DeaeovoiVIIIIOIIIo - BIRD.....hnw!a a
JillllliCIIII". execuçlo do Propama de Rcf011lla do Estado. Sen. ......, SUIIOII •• • • •••• ••• • • •••• •• ·-· ··-· •••••
PR ri! 68/91, que llliDriza o Eslado de Golis a
-oporaçlo de cr6hto
de Tormo AdiU·
vo de Randific:açlo ao Canlnlo de Abenura de C161im
ceJelndo em 21 de J8DOUO de 1997, JUDIO l Cma EcoD6nuca Pedenl. Soo Oaofn: QuiDan. ••••
• ••••••••••
PR .. (/J/97, que deva Jlllll USS10,1XXI,OOC.UXDOO

147

00

•

DIICUIUido o PR ri! 66197 Seo. Ney Suassuna. •••
Ducubndo a PR ri! 66191. Scn José Edolrdo Du-

aa. ...................... - .. . ... .. .............
Ducalmdo o PR ri! 66/91. Sen Espondllo Amu1
PR r# 71/97, cp1e.....,.. o Bllldo do Rio Ol8nde
do Sul a - apemçiD do a6111D extano. Cllllla p,_.da UDio,juliD .. ......& ...... dollolalvaiVIlllllllo- BID, 110 volor do USS1SOJXXI,OOOOO, em
31-1-97,-- ................. do parle do proJ113mado
Soo FDdro SJ111011 -· •••
PR ri! 72/91, que - . a o Bllado do Ccat a
oporaçlo do cr6hlo ......... lllllll ...........
UlUlo. juliD ao '11le o - - Ecaaomu: CoopenllOil
Fmxl - FECF - OEa', 110 vil..- CIJUIVIICilk: a
R$6.020.000.000.00, - - .. filwii:J.- JliiCIII

.-....daquele-.

459

PROPOSIÇÃO
Llmcala que as propOIIÇilos do uuetallva dos parlamonlaRS Dlo possuam lr8IIDIIÇio repmonral pn:vlSia.
Sen. Humberlo Lucena. -···· •• ••••.•••

608

REBANHO (Vide GADO U!llliiRO)

RECURSOS I'INANCEIROS (VIcio HOSPITAL)
RECURSOS HfDRJCOS (VIcio ÁGUA)
154

164

REflEJÇÃO
Opmdo • doclanlçlo do Femllldo
Hennque C1n1oso. que clallificou do cmda da Opoaiçlo
O k:llliiiY& de allwDoniD da emeoda da IIIBk:içlo. Soo.
Eduardo Suphey. •••• •• •••••••

a....,._.

na.. •••••

JIIOilllllCIIll do l'nosldentl!
FerDando Halnquo CanJoso e do Mmilllro lns Rezonde
IObre oalllOYUIIOIIIDo dtJ desiNdom Soo &lloon Loblo

151

(dozbdbilalded61area)ovoloraqueoe-....oon.1•

Ducalmdo o PR ri! 66/91. Soo José Sem. ..... .
DIICilbDCio o PR ri' 66197 Scn. Epllllao cafela-

593
593

c:oa..mmo -

• 2', ..... -uçilo ri' 51195 do Seaado Federal. Sen. Jcf-

da......... .. ········ ... .. ... ... .. . . ··-· .....

578

PRONUClAMEN10

IOb-

fenoaNR:s. ••••••••••••••••• ·-· .....
PR ri! 70197, que Olllllnza a ilqlllbbca Feclenlbva
do 818111
opelliÇiO de a6dlto......., novaJ..- oqwvoleok: a US$12.670,0113.95 JUDIO a um CODSC!rao """'*ia bdendo pelo Banque I'Onbas Soo Wlldect Om!Jas ••••.. . -··· ... .• .•. . . . ••.• . .. •.
Dlscullndo o PR ri! 66/91. Sen. Gdberlo Mlllll-

do Pm.Jeto do EDeqpa E6hca do do Cari. Soo
Ldcio AlclntarL . ......... •.••••.•.•. .. ··-····-·· ••... •••.•.• .
DIICIIIindo o PR ri! 67197 (apt.......... pela ComiJslo do AsluniDI JicmAmicos como coaclusio do oeu
Parecer ri! 256197), que ..- . . • COIIllllaÇio do_...
ç1o do a6dllO Ollk:rllO, com pnaaa da ilqlllbhca fedo.
niiYI do 81"1111, 110 vil..- IDI8I de US$125.000.000.00.
eo1111 o Ealldo do lbo GnDdo do Sul e o llamlO ID!emaaOIIII pari ~ e Deseavolvimelllo - BIRD,
clestiDido a &aaaciar a .. ecuçlo do Pro8J8lll8 do Rcr..-ma do Botado. Seo. Pedro SlliiOII •• ••••••• •• ····- ••••
Duculmdo o PR r/!67197. Seu. Louro Campos •••

167
309
310

311
311
312
312

••••••••• ··-···· •••• ••• ·-·
. . . , . _ p..- parle da Opollçlo em dolfilll:r a
YOfliÇio do emenda l reelclçlo deVIdo • dendDcias ...
veada do YOim por depabilb fedoniL Sen.lc* Fopça.. -····-·· -······· . ......... .. -· .....•. ·•··•· . •. • ..
Defende a pumçlo, ap6a filio QH14AOvado. parlamonr-. eovolndoa aa dtJ duraiR a
emeoda da reelelçlo. Seo. Nlborlllmor. . • .. ... .
Defende a Rllpoeslo do YOIIçlo da emenda l ..,._
lelçlo lkl allJIIUIIÇio do envolYUIIOIIID de parl11111011tares
Dla>mpnl e venda de YOIDS Sen. Emdia FemaDdcs. •
Aprovação da emenda da 100ICiçlo pari PrefeiiDO,
Gcmnuldores .............. da ilqlllbllca, pelo Senado
Fedorol Sen Ldc:Jo AlciDI8ra. •• ••• ••• ••• ••••••• ••• ••
Votaçlo da emeoda do reelclçlo Seo. Ramez Tebel. •••••• ··-··-··· ·······-·· ••• -····-··-· ···-···· ··-···· •••••• ·l'tujeiD do roelelçlo .......... do referaulo Scn.
Pedro SIIIIOIL ···-······· • ···--··· ··-· ·- ••• •• •••• ••••••

569

60

102
182
202
365

399
650

REFI!RENilO

Defende ml1nçlo do &efoiwdo popular par1 a
YOfliÇio do projelo da reelaçlo. Seo. FDdro Sunoa. ••••
ao Pi <rnte Femllldo 1lemique Cordoso liOift o 1efoiuli doi'IICielçlo. Seo. FDdro SIIIIOIL.

s.,.....

219

XI
Solidlnodade., .,._,.Pedro Suaoa que ......
oe1bou o Plaidenle Pemonclo lfcllriquo Clrdolo S.... Laum CliDpoL • ··-···· ··-·

"""nçlo .........

RERlRMACONS111llCIONAL
Empoaho do , _ _ Femando llaiiiquo Car...... aa..,.uwa;llodll NfcJnaas ao C........., NIOIOiilil.
Seii. Lllcio Ak:IDian. .......................... ··-·-······-·--····
As di1iculdadea ... WIIIIÇio dos .......... CUillliiUâoilms e a lmpoulucla do - COIIIiililldado. ScD. Jao6
Sena. ···--···· ·-···· ·-··-··· ········--····-····-··-···-- --··--

.....,..... da awwlii;lo da PI!C ri' 11!15. Seii. Joo6

6!58

Dain............ ·····-·-······--··-····--··-······-··-

l!dowdo
llequeniiiOIIIO ri' not97 - SohclliUido ...., lOJa
nalizada aeUio- em nzlo do Dia du Anel. Seu.
Beaodiia da Silva.···--· ····-·· .•••. ·-··· ........................

585

U...U a 0C111111iida do . . . . . . - - que alio ............... IIIDII&<Iil do l!alado do a.......;a devido llaoporlucia do~. Sr Valdir Raopp. Seu

(111

Joo6 Jiuco. ··-··-·---··· ··-·····-·············· ·····-··- ........
(RS)

REGIÃO NOR"Il!(Vide BX11lA11VISMO)

Discusalo doa plllbleWU das admmillia\'IIOI
do Eotado do Rio OnDde do Sul. Seu Eaulia Feraan-

REL.ATOR

dea. - ·-··· ··-······· ·- •• ·-···· •• ·······-· • •••••••• ••••••• -·

pcll" ....._ D CliJO do ielalor da CoiiuUio do Olastiliii•

çlo,Jusliça e CidadamL Seu. Seb•MI.. Racha. -·········

635

_...W!I

ao-no-

663

Z48

REQUERIMENTO
llequoniiiOIIIO ri' 346/!17 - SoUCIIIUido lilfanno..
çlo ao S... Minulio da Ajpic:ulliiril e do AllasildmeDID,
Arliildo Pano, aobie • cpiiliiiia ..... pela lioopedlpm
doa ...... Wdo-pai8dmpatapeloCCRiv6aio ............ ........... e.mualdo AancaJbaa
e AI: - - Jalizado em Boa ViD (RR). Seu RoiliOIII """"- •••••• ··-·········· ·-·········-·······-·-·· ·--·· ·-- .....

Reqaerimeato ri' 347197 - SobCI-IiifolmaG., do MiDiliiO das Comwncaçlles, S... S4!'11o ~
I!D V•e~ra da Mona. p11111 acllieclmeniO aobno u clelllincas rec:eatelllelll YlacnJecl., 118 1mpre1111 IObre a
elioi&>cla do um eaquema do compra da YOIDI em favor da-~ da PEC que vena aobno a ieOieiçlo
de ocupan1eo do C1iJ01 do Poder l!ucailvo Soo
LaUiO CampuL ........... ···--··············- •• ·--· ..........
Sohc:iia ao l'leoideul&: - ' - Cailol Maplhlea

35

çlo • Elelrabrds por lulam&ho do S... MimslnJ do Mi- e Ellleqja. IOin ...,..... . . - ; - para apllc:açlo
pela J!lelnilds 011 Ceiiillll I!Wiricllldo R........ la S.A.
-CI!RON. S.... Joo6 ........ ·····-··············--··· ·-- •••
Cmnnmca
do mqliOiiiiieiiiO peloa lldaa
doa blacao do DpCIIiçlo DI Cbaa doa
jlli8

I-....

Dep-.

647

R•liDG"' do ..........., pela ComiUio 1!1peCia1
do EadivldameiliD do Eoi:adoa e Munldpoo. cam DI OoWiilldoieo e Scaedid da - . _ Seii. l!moiidel
Alaodm. •••.-. ······-··-··---··-··· ·-··- .. -···-··- ·-··-··
AlliiiiCia alellizaçlo do iiOIIIÜidno aobn: o .,.....
damealo • n rkm mo du dfwtas elos - - . .
Seu. Cailoll'llaoclnlo. ···-· -· ····-··-··-··-········---··-·
SEM-11!11RA
Ooaconla oam aUIOibvado llderdo~
doa Sem-Tan, Joio l'lldiD Si6lde. Seu. Adewir Aadm-

232

SIO

*·--···--··········
IIolurpaçlo··-····-·---····-·-······-----··--··---dia ,..,...... ...,....... pelo líder doa

4!11

Sem-Tona, Joio l'lldiD Si6lile. Seii. Manu SUva. •••••.•

474

SENADO (Vide 11!UMSÃO)
SINDICATO
Sind11:ado dos Eooolas _

..... do Saoia Cala-

dna. Seu. Cuildo Mlldaiior. ····--······-···-···· ·····-···· -··

395

SIS"lliMA I'ENITENCÁRIO
36

clooiic>allnçlo do iiiiiÇio ao~..,._..... l
Cua pelo Seaador Lamo Campoa. S.... Elru.do Sapli-

"Y····-········--··
··--·--·--· ··-····· ······---· ---··-··---··-·
llequoniiiOiiiO ri' 351!t97 - Sohc:iliUido lifarma..

1'101n!u.ia aa lldoçla do polllic:u aa lllilde. Seu
llcnediia da Silva. ................................................

SEMlNI.Iuo

REL.A1ÓRIO
Apiaslia o llipificado do Relaiifno d o do 1 9 9 6 , - pela Secnouina Fedaaldo Coimlle.
pelo COIIIIUie dos ...... do
nd. Sen. Ney Snewpga ••••-••••••••••••-•• '"''""-'' ''"""''''"'

610

SAúDE

ColiadluiHe lllliil o Deputodo AJmino Affimso

mlalar da Coausslo ... Cousiibiiçlo. Jlllliça e de Redaçla da C1miua dos Dopuiados
Sen Eduanlo Suplic:y..... ........................... .• ....... ..•
ElcJsia a lliliide do Deputodo Almi110 Affimso

580

(RO) (Vide A.GIUCULnlRA,IUDICIÁIUO)

REGIÃO NORDBStl! (Vide MERCOSUL)

. . . . .o-..

258

lll

Coastdençilela ._..., do IIi......, poni....,...,.,
- . . . . . S.... Cailoll'linlcfnio. ........ ·-··-······-··-··A .....,..,...... do ...... poniilliedno biullei10. Seu Valmlr Caiiipelg •••••••••• --·--··-·········-· ••••••
Siliana ..........llrio llnlileliO. Sea. GiiYim

lloqa.-····-··· ····--·····-·-········· -··-··-············ ···-

50

506
520

(SUS) (Vide EMENDA)

171

TI!U!VISAo

c - u Wliiil'eliaçlles doa W 1 •a,~ans da
TV s...lo S.... Lliiiu CWilpoL •••••••• ··-········-··-··--

4!17

•

xn
Coab*io a qualquer llllnlfestaçlo VIOieala. Soa.
Edlwdo SUphcy•••••• -.......... ···-· .......... ··-···· •••••••••••
A Vlolencul da Pollaa Militar do B> Paulo aos
Sem-Ten:o. Soa. Eduardo Supllcy. ........ • • .••.• • • ••.

(1'0) (Vulo AGRICULnJRAJ

'lltÁFICO (Vide MENOR)
TURISMO

403

VISITA (VIde Cl1f)

Descaso DO -lllrflbCO lmwJoilo. Soa. Joel do
Hollanda. •••• •••••• ···-·· •••••..••••••.••. ···-·· • •.•••• •

466

VACINA
l'leoalpaçio da D. Mmon Teadler ..,m Rlaçlo
ao _ . c~ooem.,.,- por cartéis mulllllal:ionals DO
IICIIbdo do IIIIDipularem as compras do -mas Soa.
NeySWIIIIIIIL ••••••

212

····-··

••••••• ···-· ......

V ALE DO SÃO FRANCISCO
DoleaWJIYUIIOIIID do Vale do 110 Do francuco e
.,......IIÇID do no B>l'ranc:lloo. Soa. Waldoc:k Om6as •
VJOLÉNCIA
Comendnos sobn: a Vlol&u:la """'onal e os pn>JOIOS. objellvlllllo IIC8bar ..,m a v101õnaa, que IZllnllllllll
no ecm,_., NKICIIII Soa. Ney Suauwla. ··-· .. .••

583

VISita do Muullm de Eslado, Rmmuado Bnro. e
do l'laidoDII: da ElelrObds ao ~ do Mato Grooso
do Sul, para firiiK convbios de obtu que possilnbla·
rio O deleovolvi..-o enerFbco DO~- 5en Ramez Tebel... • ••• ···-·· ....... ··-· • • ••• • • • ••••••• •••
V1SIIa ao Coapeuo NII:IOIIIII. da Couuldo do
MOVImeniD1'16-Royalbes, piiiCIIIIIICio apoio pon1 allaar
o PLS IJI 2.14VJ6. Soa. Beoedlla da Sdva. •• .. ... . ..

172

VOI"O (VIde CONGRESSO NACIONAL. CPI, MINIS5l6

TRO DAS COMUNICAç0Es)
VOIO facultaovo Seu Anur da Tivola.

.••.

413

(ZPE)

210

Zona de l'loc:essameniO do fl<ponaçlo· IIISIIU·
memo para d11mnwr as dollpaldadol ooaus e oqud•blllr a Bai~DÇ~ Comemal. Sen Cu:los 1'81roán!o. • • .•.•

107

fNDICE ONOMÁSTICO

.....
ABDIAS NASCIMENTO
Ponbcniza o ~ EpJdao ear-ra pela pubbcaçlo do l'roj010 Rmwor, que 11'111 da ncuperaçiO do
......., lllst6m:o de Slo Luis (MA).......................... .
Repln a Yillta ofiCial ao Bllllll do l'noSideole
Joio llaumlo VIIIIIB, Cllefe de Estado de Guuli-BIIIIIL

7

86

ADEMIR ANDRADE
fnc•l!!!nbmylo I votaçlo das emeadas lpleSCIUB-das ao PI.C ,.. 241!17. .. .... .... _ • .............. ... .... .. ..
Ilanmaa. falta de........,. da poUcia pllriOIIIe...
IDclui-oe aa luta por melhoRo I:OIIdlçGes soc:ws aa legllo IUIIIZ6mca. Aparte ao Seu Sebastilo

76

Porec:er ,.. 382197 - Ccmusslo do Assunros So.,.,, sotmo o PLS ,.. 103196, do 8111Dna elo Seuador
HUJO Napolelo. que chspGe sobm 1 clevoluçlo elo ldlln·
laniCIIIO da mnuneraç8o du fénas, .........- . .
"""" Jlld8rafo ao an. 143 da CaasolidaçBo das Leu do

Trabalho- Q.T..... . ............. ..................................
PLS ri' 103196, que clasplle sobno 1 dovoluçlo elo
adlanlaiiiODIO da llliiiUDeniÇio das fénas, modlanre o
....,_, do """" JIOI'f8mfo ao an. 143 da CoasolidaçBO das Las elo 1llbalho- CLT................... _ ....... .

355

BENEDITADASU.VA

RocbL ................................. . .... ............................... ,
Koclama das lliCOIIlVIS quedas - DIVCIS de
IIIIJIIeao DO Estado do ~ desde I llllplaDIIÇio elo

417

'"""'os,

PiaDO Real.... ............ ·- ........................................
I'IJ>testa Cllldlll o Gcmmo Fedenl ........... 111111" " ' a - da IIIIJOda. IUIIIODIIIU acessiVIIIIOIIIIo
....... de JIIIOI, ......,...., IIJliOfUDclamem do debare
..,.... ......, - . Apone ao SeD. Joio Rocba. .. ......
lixJae JIIIIVIdlnctas elo Gcmmo FedenJDO 101111·
do do IIIJUGr sallinos do limcioDiinos pdbbcos."""'""
laclos 11! clms 11101 o 1011 ............ .. .... .. • .. ......... ...

426

mPLC.,.'1A/97.

EacmnmhaDdo I VlllaÇio das emendai apaeala·
das ao PLC .,_ 241!17 ....... ....... ... • ...... .... -· • .. .....
~.llllllldas..,..-aoPLCri''VWT.

llecetnmaiO de - - dos pmfessores IIJIO"
aapbcaDdo ao Salaclo Fedoral, para que alo
~· apnwado o Sublllllllivo Bem Vons, 110 tocante 11
queln da poridade ..VG-IIIIIivo ....... .. ......................
IDcellbva o ..........., b adoçGes ilepls do cmn-

çu bnslleuu

por...........,._ ................................. ..

Repsaa a Vlllla elo Plaidoab: da Oum6-Bissau,
Dr. Joio llemanlo Vieua, ao Brud .. .......... . ...........

515

43
77

BEU.OPARGA

Elopl • IIIIIÇio elo Selllclor Edllon Labia quoniO
ao llll:llllhocuno do Slo Lurs (MA) camo Cidado Piaimamo da lfumnndado Aporle ao Sen. Edllon Labia......
Solm: I 8UIDIIZIÇio wiDada pelo MJIIislnl RaJ.
llllllldo Bn10 em Slo Lula (MA), para 1 COIISIIUÇio da Ullba do lrallllluSslo que IDimbpnl os 1111emas el&nc:as
Nona'Nardesle e Sui/Sadesle e Ceuao-Oesle, o cbalnado "l..dlhho". ............ ........... .•. ........... .. . ......... .

474

Jlhn!lmcbllllllllldao . . , . _ _ . , PLC ... 2A197.

ANTÓNIO CARLOS VALADARES

._,...,.,•CIIIIIIdas+ ,,,,

473

48

121

188

CARLOS BEZERRA
l'llabomza o chiiCIIIICI elo Seaador Joel de Hollanda sobno I Yl•li•açlo da qncull1n DO N Apane ao Sen. Joel de llollanda. .............................. .
Grave crise aa PoUaa Mlhtar de v11nos ~ •
Dlseullndo JIIIII!COI" sobno 11 - P l e D ofae..

Cicias ao PLC ri' 'JHfYl .. • • .. .... • ... .... .. • .......... .. ....
Solida 1 odlçBO, pelo Mlmsll!no da Apic:ukum o
do AbasiOCIIIICIIID, de llllll11lll CODialdo o - .,.t"c:ola para 1 CllllllrB de arroz no Estado elo MaiO

233

376

536

160
168
217

Olosso...... . ........... ....... . ... . .... .... . ....................

439

CARLOS PATRoc:fNIO
Recebtmeato de apodlenllo da Fedcnçlo NICIOaal dos Pabcuus Rodovlllnos Fedenas, sobno a chtrcillituaçlo daquela classe pela anulaçlo de c:onqwstas salanus obbclas DI jusllÇB. doVIdo l Panana ri' 119197, elo
MuliiiiiD da Fazenda. Sr. Pedn> Malan • •.................. .

19S

I

n
Nc·
COUTINHO JORGE

Comentinos sobre o documento pubhcado pela
Arqu•chocese da Bellm. 10ferente l s1tuaçlo ocon6rmoa
e SOCial do Estado do Pará
EDISON LOBÃO
PLS n" 145197. que estabelece conchçGes para
reescalonamento. pela Umio. de dlvtdas tmernas das ad·
nurusttações cbreta e 1ndJreta dos Murucl'p1os que nlo refi.nanaaram suas obng~s JUnto à Urulo. nos tennos
da l..eln" 8 727/93
Cumpnmenta o Senador Joio Rocha quanto ao
seu chscuno sobre as destgualdades mter·"'Jionats
Aparte ao Sen Joio Rocha.
Registra com sansfação o anunc1o da Unesco, que
mclu• Sio Luis !MAl. na hsta das Cidades Justónc:as merecedoras do titulo ''Patnmõruo da Hu1nat11dade''
Cumpnmenta a Senadora Emtha Fcntandes pelo
lema abordado em

:!SI

17
112

121

seu pronunciamento o funaonahsmo

pdbbco no BtlWI Aparu: à Sen Ermba Fem81111es •••
Re11e111 a produuv•dade do Congresso Naaoual.
ao tocante l votaçio das matl!nas em ll'llllltaÇio na
Casa. Aparu: ao Sen Joel de HoUanda.
Comwuca o SJ! aruversM!o do enPJ..- do
Exm:Jto Braslle1ro na Segunda Ouena Mlllllllal. anal!·
saneio a atual estrulllra rrubtar do Pais
llomenagem ao Dr Fúhoo Pllleggl. por D<aSiio de
sua oposentadona. e ao ""' subsaDI!O na J:lueçio Geral do
1tts1111110 do Ccmtç1o- INCOR. o Dr Adlb .latl:ne
Cumpnmenta a Senadora Emtba Fentandel por
clenuoaar a exploraç!O do crabalho tnflllllO-JUveml
Aparu: l Sen. Enulta FemaDdes •
•• • • •••••••••••
Pleoc:upa-se com o problema das eHVIdas mtema e
extenta. Aparte ao Sen Joio Rocha. •
Cnuca a aulllde da Pollcta Mthtm: de Aiasoas
que. para defender seus mteresses. entrou em COlÚII>IIIO
CCH11 O Eémto
Reg~sua o 4511 aruversM!o do Banco do Nordeste
EDUARDO SUPUcY
Notfc:la chvulgada pelo Jornal O Globo, na qual o
Governo Femando Hennque talnllglmo 1110v& de medtda provuóna. beDofJCIOS assutenCJIIJS a tdosoa e deli·
Cientes fislc:os de batxa renda.
. . •..
SOO.. sua garttapação do Eoconao lttternaaonal
por uma Estrarqpa Comum. em Caracas - Vmezuela
para debater a diVIda l:lLtema DOS palses laano-amem:anos.
..
l..ellllra da doclantçlo ftnal do Enc:onao Jntema.
aonal por uma Estrab!p Comum - A DiVIda Externa e
o Ftm do Mdêmo • . . •
Dtscullndo o PLC al6197 . .......- .. .••••. . ..
Ressalta a unporliDc:la da CPI dos Tlbllos Pllblt·
cos. em palbcular o ldbalbo do Senador Roberto Re·
qwlo como lelator e )8menta a nio-c:ottvocaçio do exPtefetto de Silo Paulo. Paulo Maluf, para depor na CP!
IIIOIII:IOIIada

133
256

Z19

Requenmento ai 514197. de tllformaç<'les. ao Mt·
msao das Mmas e Enoqpa. aobataado cdp1a do relat6no (Etapa IV) - tnclustve seus anexos - elabotado pela
Coopers &; Lybtand. em consómo COIII OUiras empiOSOS.
sobno o ProJOIO de Reestrutu111Çio do Setor Elo!tnc:o Bra·
sdetro.
Requenmento n! 515197. de tllfmmações. ao Mlrustro das Manas e Energia sobre contralOs, conv!ruos e
assemelhados para prostaçio de serviÇOS asstnados pela
Elelrobr.ls com umvemdades. faculdades. fundaçiles
utu.\'erstdnas e outras mstnu•ções. no periodo de
I !..J.9S ali! 30-4-97.
á.CJO ALVARES
Em:amuthando a votaç1o das emendas apiOsenta·
das ao PLC ai2AI97
..
Hotnenasetn ao MaJor·Bngadetro-clo-Ar Reaa~o
Oãucho Costa Pereua. pela assunçlo ao cargo de s.cr..
tino-Geral da Orgaruzaçio da AV!aÇio C.vd lnlentat:tGnal-OACI

EMILlA FERNANDES
EocanunbaDdo a votaçlo das emendas ap..senta·
das ao PLC n! 2AI97
Sobdanz.a-se lallsfaiOnamonte ao chscuno do SeDador Eduon Lobão, deVIdo ao RCODitecutteato da adade de Sio Luis (MA). como Patnm6111o da Humamdade
Aparu: ao Sen Echsoa Lobio • ••••• • • • •....... .
Paadea~- o fimçumahsmo púbht:o DD l'afS
1ttc1tsttaç1o com o IOIIJUste salanal dos professon:spt!c:hos ••

486

493

li

!SI
176
316

425

•

••

aos--. e

• •••••••••••••••

Ala1a
ao ao...no Federal
~ a prOOCilpaDie &ltuaçio DO SClOr da SO)!IItiii\Ç& pi!·
bbcab111sdetra.
•• •••• •• ••••••••
Mamfesla utdtpaçl<> qwtnlo aos lemas abonlaclos pela Senadora Manaa Silva em aeu prorliiiiCIODIOII·
10 Aparte l Sen. Marma Silva. .••••••
Encamutltando • VOIIIÇio daS .,..,....,..
das ao PLC n! 6197 . .. . .•.. .. . .. .
Regutra os JOabzados pela Cormssio
Parlamentar Mula de Ittqul!nto que tDvesDga a explora·
çlo do trabalho WBIU().JU-.1 DO Pais

530

531

80

182

78

122
133

134
134

138

330
485

ERNANDES AMORIM
Reguua a c:tUbcla DO Estado de Rondamo em
servtços básiCOS litndamentats l populaçlo. como a sad·
de pdbbca e o saneamento ambtental
Requenmento al4'19197. de tnfomtaçl!es. ao Mt·
mSIJV da Fazmda sobre o gemtCiameniO de noausos do
Fundo de Amparo ao Tl8balbador- FAT. pelo BNDES.
CoiiiUIIICI as uregulandades mçamentinas do
Govemo do Eslado de Rondõrua e cnDca ato regunental
do Senado Federal que tmpede a pubhc:açlo de chscur·
aos etD que ~am atados IIOlllOS etn11CU58Ç6es. •• • •

381

ESPERIDIÃO AMIN
Dtscuundo as emendas apresentadas ao PLC
n• 24197
....... •••

59

94
257

,._m
lfomeuasem de pesar pelo fal"""""""' do jomabsra picho Ademar Podm Baldlssera. •• • .........

88

FERNANDO BEZERRA
Parecer sobre os cmendas apreaenlldos ao PLC
n~241'T7 .................................................

62

FLAVIANO MELO
PLS r1'146197. que dlsp&! sobre a colela e dl&pollçio final de batel1&s usadas de ldefones celulores .......
DISCUDndo JlllrliCer sobre u emendas-Plea ofae·
adas ao PLC rfl UJN1 •• . •••••••••• • •••••• .••• • -··· ..
Deslac:a a fibaçlo do .)011181 A Gaota do Ellado,
do Estado do Acre. l AlsoaaçiO Nacional de Jonws ANJ, a IIIIIOf enlldade da c:luse na Amá'lca Llbna. ••.
Sobata IIISOIÇio DOS Allols do Seuolo Federal
do ed>IOnal do Jomal A Gaota do Eolado, m"mlado
"AGIIzelaaaANJ",dodla 13-7-97......................

ISO

GILBERTO MIRANDA
Requenmento Jil 496/97, soballlldo infotmaç&s
10 MIDiiiiiO da lndllslna. do Com!mo e do Turumo sobre os cnt61osldolados pelo nospecavo muus~ para
I c:ouceiiBo de licença de llllpDIIIIÇio de VIMOS .. • .. •
Requen11101110 Jil 497/97, de lllformaçlo, ao M•·
DIIIIIO de Estado da AeloJW>aca. sobre COIIIIIIO CDIIIOr•
aal ossinado com a Ra)'lheon Company.. . .. .. . ..... .
Deslaea a.......,_ do 111rema ponu4no bralllelro . ... . ...
. ..... .. . .... ... .. . ..... .

227

Gn.VAM BORGES

2AO
241

ao dia

144

·s·

<406

3S4

IWIL ................................. .

14

Lamenra a ldllumiiiiiÇio meficaz de ra:wsos p!ibhcos DO Esllclo do Amap6. .......... • ....... • .............. .

537

GUILHERME PALMEIRA
RqUira, com ptofuado pesar, o falec:uDeDio do
~ aJasosno Joio v ........ de Fmw Nero • saa
lllpDIL emiCidenre -·em Cllba, DO dia 12-7-97 ...

167

HUGO NAPOLEÃO
Puocer sobre u cmendas lptnODIIdas ao PLC
r1'241!17. .. .............. .................. • ....................
Puecor Jil 3721!17 - Com!sllo de ConsbiUIÇio.
Jusbça e Cidadania sobre o PLC Jil61!17 (1#2.1421!16, aa
- ) , que dlspCie sobre I po1lllca IIIIOipbCa aacioaal,
u IIIVIdades tellllvos 10 111D110J16bo do pecr61eo e illllilm o Conselho Naaoaal de Polfbca ~ ..........
Puecor omJ ls Olllaldai-Pien ofaecldas ao PLC
,. 6197.... .. • .. .. ........ -· ................................... .

67

284

321
463

HUMBERto LUCENA
Puecor,. 36!11!17- Comiualo de Relaçlles Exleriores e Defesa Nacaonal aobre o PDL a2 16197
(nl 3191!16, IIII orlpm), que lpiO\'I O IUIO do Aaxdo

·s·
m......,.

<406

OERALDO MELO
Pan:cer Jil3711!17 - Canusllo Dlmma. que ..,....
senta nodaçlo final ao PLC Jil UJN1 (r1'3 IOCW7, aa oripm).. ..... . . .. ...... ... ............ ...... .......... .... .. .......
Presta ~d'wmaç&s 10 Senado Federal refmenles
l CPI dosl'lecal6nos . ..... .......... .. ....... .... •• ..... ..

248

Necessidade de oprovaçlo pelo Seaado Federal
do piOJOIO de lei, de IUUlna de S Ex1, quellala da OUIB·

FRANCELINO PERI!IRA
l'.iOjWiiÇID do Corlglesso Naaoaal pua . 21-8-97, o piOJOCO de lei do o.ç._., Gen1 da
UlUlo pua o exerdao fiDaDceuo de 1!198 ............... .
Pmc:er ri' 379197 - Comlsslo de Alluiiii!O EcoDIIaucos, sobre o Offdo
(Oflcto Prell r1'973197, aa
ongom), que enrannnha sobataçlo do Govemo do Estado de Minas Gam. pua que possa .........-openç~o
de Cll!dlro JUDIO l Cma EamGmlca FederaL DO valor de
RS!.79S 960,00, CUJOS I'OCIIIIOI demnaclc!s 1 fi•
......... • execuçlo do ............ ~
........ Ulboaa e Eqoro SamWio, DOS Mwuc:fp101 de
Campo Belo. ADdradas. ·- .............. • ·····-·····-·· .....
PR ri' !KW7, que auronza o Estado de MiDas GeIUS. I..,...,_. opençio de ládiiO jlmro l CaiD licoIIClauc;a FederaL ao - d e RS!.79S.!l60,00, pua fiDm..
ciar I .....'ÇI«> do l'lopama 1'16-SaDeomenroDnmap:m Ulbaaa e Eqoro Sanidno, DOS MUDicfplos de
Campo Belo e ADdradas. ........ .. ..............................
l'alecer ri' 3BCW7 - Coausslo de Aunnros EcoDIIauc:o.s, sobre o 011ao
r1'34197, do Presldeole do
BlllllO Calln1 do Brml,
l sollaiiÇio do Governo do Estado de Minas Clonas no senbdo de seri!JIO.
nzoda I ISSIIIIÇio, pelo Estado, de cl6bJro de IIIIIUaa
pteviCienaW de I"'SpDD'....bclacl. da ......... MIDas
Gerais Admmilln!ÇIIo e Semços - MGS, ao valor de
RS23 891.480,10.:............................................. .
PR ri' 911!17, que llllllriza do Estado de Manas
Genus a USIIIIIII' cMbRo de Dllllra& ptevidelll:dna de
mpoa""'"'ulade da emp!OS8 Minas Genus Adaumsllaçlo e 5emços- MOS, DO valor de R$23.891 ol80,10....

247

230
373

Comemal, ce1dlndo 0111re o Govemo da Repdbbca
Pedenllva do Blalll e o Ouvemo da lloplblica da Malilia. em Kuala Lampur. em 26 de abnl de 1996............
Solaclonm-ae 10 dllc:uiSo do 5cmdor Cados Bozerra sobre I CliiO IIII Policia Miblar de vmos Estados.
Aparte 10 Sen Cados Bezena. ... -· ...... .............. .
~ Jil 4911!17. <lo lllfomlaçlo, ao Sr
Mdlisaa da Educaçllo e do Desporro, aolxe a aqulllçlo
de c:ompuradoaes podato mM I'CIPenlaiDD sem bataçlo
Relembn a nodw:IIIUIIÇio de Juscelino Kubuochek DO rocanre l quesllo das rodovias bnsileuu Aporte 10 Sen. Leomar QuallllllllhL ...... .. • .......... • • .. ....
Hoanenqcm ao desempenho do Dr. l'liiVID PilkJI, que dewJu a Dlrelona Ocnl do lasbiUIO do Conçlo
- INCOR. em Slo Plulo (SP), sendo oubslllllfdo pelo
u-MiruiiiiO da Slllde, Adlb
Rekaat:dle daPdlcaaMalml-ao E&a.lodaPanlba.

J............ . . ............... ..

106
169

171
192

194
282
462

•

IV

.....
Sohc:tta l Com!ssllo Exll:ma do SaJado para as-

SUbi ls

soiemdades da 113Sladaçlo dos resiOS mortaiS do
eK·I'resldenle João Pessoa Cavakanb de Albuquerque.
do Rio de Janem> para a Panllba. ••• • • .. .. ......
Parecer ri' 383197 - Couussllo de Relaçlies ExtenOJeS e Defesa Naaonal, IIObre o Subsab1bvo da Cima·
ra ao PLS ri' 318191-Complemenw (nl 142192, na onpm~ de aumna do Senador Mauriao Conõa. que d=rmma os casos em que forças estra~~~e~ras podem rrans•w pelo remt6no narumal ou nele pe11111110<.'C1' tempora·

namente
JADER BARBALHO
Encanunbando a VOiaÇio das emendas apresenta·
das ao PLC n124197
.. .. ..
EncanuDhando a vOUIÇio das emendas·Plen ofe=tdas ao PLC nl6197.

408

Franasco •

Rede Globo de Televlsio....
Parecer nl 370197 - Couussio de CoosbiWÇio.
JIISilça e Ctdadama. """"' o PLC ri' 26/97, que chsp!e
saiR a c:cmc:essio de subvençlo OCiliiÔIIIIca 1 produton:s
de bomlo:ba ll8bUII • • ..... • .. • .. .. .. • • .. .. •
Parecer IIObn: as emendas-Plen ofereCidas ao PLC
nl26197.
. ........... .

JOÃO ROCHA
Elopa o desempenho do Baoco NICIOnai de Desenvo!YJmeniO Soaal - BNDES, pela CRSCCIIte atuaç1o
como propulsor do desenvoiVUIIeiiiO do BIUII ... .. ..

JOEL DE HOIJ.ANDA
Sobre a c:onquJSta do povo IIUUIIIbeose de ter reconhecJda, pela Unesco, Slo Lu!s (MA), Cidade Patn·
m6Juo C\llrural da Humamdade. Apanr ao Sen 5dlson
Lablo

..... . . .

Adrmrustrabvas

476

77
329

47

187

216

JONAS PINHEIRO
Parecer sobn: as emendas-Plen ofen:ctdas ao PLC
rl'26197
.. ..
••
Parecer ri' 3771'17 - Co!msslo de Assunlos Eam6miCOS sobre a Mensagem n!. 124/97 (Mensagem
n• 7371'17, na ongan), do Sellhor l'n:sKII:nte da Replíbbca.
sobatando auronzaçlo do Senldo federal para """""""
opaaçlo de a61110 OKtemO, oo valor eqwvalente a 811!
US$6().()00.00()00 de ~ 111n: a IUplbbca Fedonbva
do Bmsil e o Banco iDtemaCional para a Rec:onmuçio e
Desenvolvunavo- BIRD (Banco Mundial).- a fi.
lllii1Cial' piiiCI8bneiJte o Projeto de ApDICI ao DesenvolVI·
memo da Tec:uolopa Apopec:uma para o Brasil PRODETAB,
eKeCIIbldo pelo Muuslblo da AgnaJI·
11n e do A ' " ' - e pela Empresa Bras1leJra de
Pesqu1sa Agropecu6na - EMBRAFA. . . .
PR li' IIMI7, que IIIIDnla a Umlo a comrarar operação de cmldo eJdaOO J11111D ao 8...,., lmanaaoaal para a
Roc:oosbuçlo e DesenvoiVIIIIOIIIO - BIRD, oo valor eqwvaleote a ali! USS60.000.00000 destmada a finanCiar poro Pm.Jero de Apooo ao DesenvoiVIIIIOIIID da Tecoolop AgmpecuÚIII para o III'IISI!- PRODETAB
...
Parecer ... 378197 - Com!ssllo de AssuniOS Ec:on6miCOS sobre a Mensagem n!. 128197 (Mensagem
n• 811/97, na ongem), do Senhor Presidente da Repllbbca. so!Jatanclo auronzat;lo do Senldo Federal para c:on·
uaw opençio de mcbiO externo, no valor eqwvalente
o 11é US$90.000.000 00. enlre a Repúbbca Feclenbva
do BrasJle o Banco 1ntemaCJooal para a Reconslruçlo e
DesenvolvimeniO - BIRD. deSbnada a flllliiiCial parCial·
mente o ProJeto Piloto de AliVIO A F'oblaa e RefmDll
AIIÚJ&. ... .. .. •
.. ...
PR nl 89197, que aurxmza a Ullllo a c:onuaw
opençio de c:r6hto extemo JUIIIO ao Banco lntenw:IDnal para a Reconsrruçio e DesenvolVImento- BIRD. no
valor equivalente a 811! US$90.000.000 00 desbiiBda alin&IICiat parcUJIIIIOIXe o ProJeto 1'11010 de AliVIo APobre·
za e Reforma Ap1a. . . ...
PaJoaor"" 3811'17- Co!mssllo de Assuntos SoaaJS,
., PLS nii!G'96, de 11111D1111 do Senldor Júbo Campos. que
n:guJamenta o I 411 do art. 225 da Consallbção Federal. DO
que dJz n:spm10 ao l'llltaoal Mato-Gossalse

159

85
111

122

186
258

491

123

436

211

a,...

""'""*

145
Desogno!d.... IDtel-lqiOIIIIS quaiiiO l dlstnbw·
çlo de reoda.. • ......... .. • • • .. .........
Parallemza o Senador Ecbsoo Lablo. por taroar a
ctdade de Sio Luis (MA ll'ablm6mo C\llmral da Humamdacle Apartr ao Sen. EcbSOD Lobão..
RequeniiiCIIIO ri' 4931'T7, de mfCIIIIUIÇio, ao MI·
mstro da Fazenda, Pedm SIUDpOIO Malan. a respm10 de
leSII!tados que a1Jnnsem OS CKerdCIOS do CleSCIIIICIIIO
ecotl6tmc:o dos anos de 1994. 1995 e 1996.
Requenmenio nl 50Ml7, de mfonnaçilel. ao M1·
mSbo da Fazenda soiJJe as llllVIdades emp~a~~Ws das
montadoras de veiculounstaladas no País • .. ........
Alerta para o pave quadro das firlanças púbhcas
oo Brasil e a necessKiade de um aJuste fiscal, sob pena
de II!<OliiO da Ulflat;io
.. , •
, ,

. . ... .

Dlscom: sobre a necessidade da =I1zaçlo das reformas tnbutãna. pn:YJdOIICIW eldnurustrabva.2S4
Reg~sua o acom=m<nro da festa de bodas de
prata da Faculdade Ohndense de C1in<las Cont.Abels e

JEfFERSON PÉRES

Dascut1ndo as emendas apresentadas ao PLC
o824197 • • • ... ...
• ..... • ........ .
A soc1odade lnslleua c:otn IIÇi!es illlcas de seus
polílu:o&, faaendo alusio ao programa Voei DeCide. da

Sobre a "Corta de Cabrobó", resultante naquela
adacle no Estado de Pemambueo. de Vllnas ouiOndades
federaJs. estaduaJs e mumapiiS, conteodo sugesUies
para a retomada do closenvolv11nen10 da ~tg~io de Sio

JOSAPHAT MARINHO
Dtscuttndo as emendas apresentadas ao PLC
n" 24t'.l7 ln'-821195, na anaemJ, que dJsp6e ICibm a orgaruzaçlo dos semços de telc:conwrucaçOes. a cnaçio e o

400

401

401

404

469

-

·-

v

....
flmc:ionamento ele um 6rzio ~ e 0111101 aspectoS
UISbtucJ.OIIIIS • ••• ·- • •.......... - ······••••• •••• '" • •• •......
DIICUIIIIdo a PLC ~ 6197. .... • .....................
JostBIANCO
EDcaalro rabzada em Joru (RO) com a praença
de dnas autondades, com a lnlwta ele dar 1111101' llen·
ç1a l 1:011servaçlo da BR-364. VIl de ......, ao Pana
Gnnelelm ele Pana Velha, """""" camodor ele RpOJta·
ç1a ele produtos ogr!calas brudeuos ... ... . ... .. .......

JúLIO CAMPOS
43
30!1

91

JOS~ EDUARDO DU'IRA
Dlscubnda u emendas 1presenradas ao PLC .,_

24197 .................................... - ............ .
Em:auuDbmlo a VOiaÇio daa emendas opracntadaa ao PLC .,_ 24197 .... ............... .. ................... ..
Sabata a oduPnerua da VOiaÇio da refanna da
I'EeVJCieaaa. • .............. ......... ...... ................. - ·-· •
DlsculllldaaPLC Ji16197................. _ ...... ..
EDcammhaDda I vataçlo das CIIIOJidas.PieD llfe.
IIICidas ao PLC Ji16197 ...... ....... .. ........................

45
7S

280
307

348
351

JOS~RXlAÇA

Panocer .,. 367197 - Camissla ele Caaslillliçla,
JUSbça e Qclac!omo 10bre a PLC Ji116/97 (ri' I 936/96,
IUI anp:m), que clefiDe............,. para I uap~emen...
çlo da Estaluto .... RefiJ&Iadas ele 1951 ........................
Dlscunnda u emendas 1pres011tadas 10 PLC
.... 24197 .......... ........................................ ................ .
Panocer li' 373/97 - Cmnssla ele AlsomiOs Ecoa&mlcas; IICilR a PLC Ji16197 (Ji'l.IQ/96, DB anplll) .
Panocer cn1 as --Plea ofcm:ldas ao PLC
Ji16197 ........................ - .... ............. ....... . .. ...........
I'Eesta - · a<en:a da ......... cnl ..
emendas llfeRcldas ao PLC Ji16197 .............................
Arpmenra que I CIIIO doo Eolados 6 IWflaa de
uma c:nse mmor, da Pedta ...................................... ..

5S
289

Sabdanza..se com I leiVIndlc:oçlo ele melhorw
IOCIIIS Da replo 111111126nica. Apane 10 Sen. SeboSillo
Racha. .................................- ..................... .

44

156
314

S17

Sll

s.

trMeco das rodo'VIas bruileJ.ru, essencialmente as
fedelllls. cama a BR-153 o 1 Bel6m-Btuflia. .......... . ..
A1el!a para a pablema da 'bus da lllilema".......
A - para I paoldade da IIIWIÇio que enfren.
tam as . _ da Fecleraçla, aempldl""'• pela c:nse

190
428
531

LEVYDIAS
349
532

60

Campnmeula a Seaadar Ramez Tebet par seu
a ...eac.a de nocunas "" Je111o
Ce111ro-0osb! Apane 10 Sen. Ramez Tebet . .............
Saboe MIBSIDif.... com a tnbalha da l'ulldaçlo
Bndelca, que prupan:lana a.JOYelll e CIIIIIÇIICJUOIIIeS a
aparlllmdade de fnoqflenlll'em as llllinas ele 1• e 21
paus. alt!m de CIII'IOI pruftii!O!!al'zwes .....................

pnniUIICJIIIICI aabre

9

12

LÚCIO ALCÂNTARA
CmmderaçGea IICilR a clesempreF ao BzasU e na
331

332
411

49

Dlsculmda ............... u emendas-Plon ofer&.

cicias ao PLC n" 26/97........................................... .

........ • •

em .... Folfaas MiUIIrel...........................................

~SERRA

Dlscdmdaas.........,.ipCEGd&saaPLCri'JAI97

Cardoaa, que~ eleiiDDII'L ....... ..

181

318

JOS~SARNEY

ED:omülbalda I vataçlo das eJIIOIIdaa.Piel afe.
IIICidasao PLCn"6/97.................................................

LAURO CAMPOS
Dlsc.umda • emendas ap.-uadasaa PLC li' '1AI97
Crfllc:a lOS bâ 11105 da Plana Real ........
Dlscunnda a PLC ~ 6197 • ..... ... ......... ...
Resaalta que a endiVIdamOIIIO unema 6 um das
preços que a lkasd pop pela V116na COIIbll a mflaçla
Aparte 10 Sen. ~ Racba. ...... .. • ........... ........ ..
Aponta 1 1ap011sablhdacle da l'laldenre da Repdbbca aa cnse da Pollaa Mililll' ele AJasoas Aparte 10
Sen. Edisaa Lablo. ............... . .. ......... • . . • ..... .. . .
Cnaca 1 IIOSilk> da I'Eesulenle Femallda Heanque

as

~ROBERTO ARRUDA

Elx:ammhanda • vataçlo das ...-....JIIea ...
IIICidas ao PLCn"6/97........................................ - ..

mulanda de filO a aeu c:resamento. . . ... . . .. ..

141

LEOMAR QUINI'ANILHA
Jnfannaçla ....,boda da MuüslrO doo Tnnspana,
Sr Ebseu Padlllla, pliiea ftoiU par Ell", com a;,..
IUIIO de basear ooluçiles para 11 precmuCOIIdlçiles ele

~ IONÁCIO FERREIRA

Panocer as emondaa 1presentadu 10 PLC
.... 24197... .............. ..... ........................................

Uflhcta 11a ~ da Le1 ~ 9.273196.
que abnp I lnclnslo de dispallbVO ele segurança Dai
seringas deocarttvms.SOJam as aqui fabncadas. IOJ!Im as
impanadu, de moda 1 1mpecbr 1 Mia penao11 reunllza·
çla.. .. . ....
.......................... .
Apela ao Gavema Fedenll para dar a devida lleDçla l hevmculiiUll. IYillando suas porenoahdades e OSb·

219

llllllldo .................. ...... ........... .... • • • .... .... • ........ .
Dlsculiuda ............... u emendas-Pieu afele.
adas ao PLC ai 26197 .. • .............................. ..............
Roquenmento ~ 494197, de llamenageon de pesar, pela fa!OCIIIIOIIID da a-Caasatulnre de 1934, Lwz
Sucupu"L ..... ........... • .... ...........................................
Lo11ura da Meluoi!O'II n" 414197-CN (Ji181CW7,
"" angem), da l'raKienle Fernanda Heanque Oudasa,
sabalalldo alncluslo. entre u poapauçiles a semn clebberadas pela Caagtalo lia sessla lcglolaaYI --.11·
nana de 1• a 25 de JUlho da cam:nte ano, da PEC
n• S419S, que di nova redaçlo 10 padsmfa 2" da art
102 da CalllbiUiçla Fodera1 ............ ... • ..........

93

220
232

I

VI
Discam: &Obre a propnedade de aigulls empn:gos
dos recursos oblldos por 111010 da Contnbu!Çio l'lovls6na &Obre MOVIIIIOIIIaÇio Fiaanc:eua- CPMF....... • • ••
Alena para a aea:&Sldade de =slniiiii3Çio do
S1stema Úmco de Slllde- SUS
• ••• ••• • •• • • •••
Dlscuando as emeodas oferoculas ao PLC rf! 6197

248

escolha do Sr Lue1ano Ozono Rosa. Mlmsao de Pn1110111 CbiSse. do Quadro Pennanente, da Caneua de Dlplonwa, para exercer o cargo de Embawldor do Bnsll
JlllliO • Repllbbca da HunsnL ..
Leitura do PLC r# 28197 lrl' 7719S. na ongem).
que dlspl!e sobn: as transfmnc1as no SIStema Flnance~
00

249
311

ro de Hallltaçio- SFH ••

MARINA SILVA
Parabeniza o Senador E<bson Loblo por comnbulr para o reronhec1mento de Slo Luis (MA), como Cldade Patnmõruo Culrural da Humarudacle Aparte ao
Sen Edlson Lobio . .
...
Crescente aumemo da YiolCncla contra as mulhe·

res no Estado do Acre

125

Repona... à malála publicada DO Jornal folba
de S.Paulo. do dia 11-7-97. &Obre a po&Slllllldade de o
Governo Federal redum a IIJuda a defiCJmtes e ulosos
carenleS

137

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

362

Leitura do PLC rf! 29/97 Cri' 1.40".195. na ongem). de IIIICiabYa do Tnbunal Supenor Elenoral. que

136

•••••••

tnnsforma cargo em c:onusslo Grupo-Direçlo a Assessonmento Supenor - DAS. na Secre1ana do Tnbunal
Supenor Ele:Jtoral
Leitura do PLC n" 30197 lrl' 1.403195. na onsem>. de UUC18bY8 do Tnbunal Supenor Elenoral que
transforma cargo em c:onussilo Grupo-Direçlo a Assessonmento Supenor - DAS. na Secrecana do Tnbuoal
Supenor Ele11Dral
Leitura do PLC n' 31/97 Cri' 2 221J/96. aa ongem), que revoga o parÇrafo uruco do an 442 da Consobdaçlo das Le1s do T!llbalho- CLT. aprovada pelo
Dec:reco-Lel rf! 5 45:!/4)

o <isc:ulso do Salador Romero Juai ....
bn: a ..W gost1o da Su!iama. Apane ao Sen. Romem Juai.
CoasJdel3çiles sobn: a malá1a p!bhcada pelo JOI"·
nabllla Ronaldo BrasJbease. no .)011181 Carn:io Bruilieme, sobn: a 11ruaçlo de penllna em que se OIICOIIIIll a
populaçlo de Xapun (AC) • ••••• •
••
DISCUIUido pon:oer sobn: as emendas-Pleo ofeRadas ao PLC ~ '2H97

172

Leitura da Mensasem n' l:!SI97 cn" 759197. na

217

ongem), que submece à apr=açãa do Senado Feder:al a
escolha do Sr Alhwl Neno. M1rusuo de Segunda Clas-

Encanullhaodo a VOI8Çio do PLC r# 21J/97• •

228

141

ma·......

.....................
Apóia o pl<IOIIIIICI8II do Seaador Joio Rocba
sobJe o deseqwllbno Rl!loaal no Bnsll Aparte ao Sen

108

Joio Rocba.
Sollle o """'nheamemo pela Uuesco. da Cidade
de Sio Luis (MA), C1dade Palnmillllo da Culrural da
Humarudade. Aparte ao Seo. Edlson Loblo
Pos1C1011a-SC COIIIra emenda COIISbiUCional que
l"""f a revJSio da JeP"'SSOIIIÇio dos Estados e a Rdu·
çio do número dos Deputados
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MAURO MJRANi>A
D1vulgaçio pelo Mlmsao do ~1111101110. ADI6mo Kandlr. do novo IIStelllll de linanctamemos do Fun·
do do CeiJtro.Oeste, que berleficwt a procluçio apfcola
e mdustnal DO Estado de GoW
Apóla a dupbcaçlo da BR-153 no lleCho Oollma-liio Paulo Aparte ao Sen Leomar QumJani111a. •
Dellaque do IIIOIIIOIUO lu516nco em que o erdio
Presidente Juscehno Kullltschek anUIICIOII a c:onsttuç1o
de Bnslba em Jatal (00). DO dia 3-4-55
Leitura da Mensqem r# 129/97 lrl' 812197, na
ongem). sulunetenclo l ap!<CI8Çio do Senado Fedenl a
00 •
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368

... do Quadro Espeelal, da Canel111 de Diplomata. pan
exerter o cargo de Elllbalxador do B1111l JUDIO l Repú-

108

00
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NABORJÚNIOR

MARLUCE PINTO
Sollle a _ . do 107" aruvenúlo de Boa
VISta. captai do Estado de Rorluna, DO dia 9-7.1)7, ~
g~lllnllldb as múmms n;ahzaçõe< do Projelo 011on1ar
Pinto em prol daquela conJJJDJdacte ••••••• , ............ .
lnsansfaçlo com a .....ma da rev~sta MandJele
mbtulada. "Quel<m lntemac:IOIIahzar a Nossa Amaz6-
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143
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237

bhca do Cameroun
Dlsculllldo pan:cer sobre as emendas-Pien ofen:adas ao PLC ri' 26197
Aponta a necessidade de 1mplancaçlo de ama sal·
da rodoYJána do 811111 pan o Oceano Pacifico••
00

NBY SUASSUNA
A dlspandade aa d11tnbu1çlo dos n:cursos provementes da Contnbu1ção Prov1s6na sobre MovnnenIBÇio Fnwu:ena- CPMF Apane ao Sen Ldc1o AlclntarL .
Elopa o relalóno da CPI dos Precalónos. ressalvando alJIIII5 pon!OI onde COJWderou a ad)Obvoçlo um
pouco campda. Aparte ao Sen. Pedro Snnon.
EIOgJa o Congresso NOCional e destaca o papel do
Senado Federal Bnsdeuo
Lamc:ma a cnse das poliaas CIVIS e nuhrares que
8e:JIOrallza-se pelo Pais
00 •

ODACIR SOARES
Alraaçlles aa Rdaçlo final da MP r# I 511196.
pubbcada no lllúlo Olldal do dia 28-7.1)7. . oo•
Comecldnos ac:en:a das cleclalaçiies do Mnusuo
Pedro Malan, alenaDdo a opuuio pdbbca "para os nscos
que a c:cononua corre deVIdo ao III8SO na aprovação das
Rfonnas CODSbtuCIOIUIIS". fatas no J011131 O Globo do
dia 3-7-97.....
ApRsenta o l'r0Je10 Lwruar, COIICOIIIdo pelo Incra. que enfoca a wiStbaa tá:ruca nos assc:ruamentos
onundos da rd'orma qrinL • •
0000
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479

249
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)74
375

89

242
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OSMARDIAS
Requenmen!o ri' 492JITI, de informaçlo, 10 Sr
MlmllrO ele Estado da Fazeada. sobR I bstagenl doi
em~ oomra!ldos pelo Estado do Paran6 junto a
wniWçaes linaDcans, como o Banco lntemaclonal
para a Rec:onslmçlo e Desei\>OIY1111011to- BIRD. Banco
lnleramenCIIIO ele Desenvolv~rneato - BID, e Oveneu
EA:cnonuc Cmperanon Flllld. • ••• • • • .. .....
Encanunlwldo a vOIIÇio do PLC ri' 26197... .. . .
SobR a dec!slo tomada pela Cone ele Jusnça Bo-

186
227

Imana. que causou danos aos proclu!Ofel qrícolas do
Paraná e ele oulr05 estados brasileuos que 1nvesnram
naquele pais. • ..

• .. • ......... • .... • • ....

• -· • ... • • -
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OTONIEL MACHADO
Sobte repuos nas roclovw da rei!ID Ceatro-Oesle. lallzados elicienremerne pelo Muumno doi Tmrspones. Apane 10 Sen. Leomar Qumramlha. .. .. ..... ....
ID Jll.C ri' '1AJI:11
Enr•mmhando a Wlaçllo do PLC ri' 26197 ..........
l'llnheiiiZa o 81•amvenmo do Depurado Ptanco
MOIIIOIO. ................................................................ ..
Conoiclençlles sobR o CP! dos Pncor6rros .....

RAMEZTEBET
Sobre o Panelo ele DesenvoiVIIIIOIIID do Cenln>Oesle-FCO. que -mula os mvelli..-os .. - .....

drrbvo daquela ~e~Jio. ...... ........... ...................................
~... 10 dnarriO do Seaador Joio 'Rocba
sobre u desrpaldacles aociooc ~ eo11e u rqiOes
bruileiraL Apone 10 Sen. Joio Roclra. --................... .
Pr-do S...... 'OIIico de SlddeEis-do MlloOr.-do Sul ApiiiO 10 Sen. L6cao Alclrrara..
Drspandade da ,._,uaçlo pollbc:a ele pllldes
e peqaeoos Eslldos. Apone ID Sen. Lllcm ~ ....
CWnpnmeara o Seaador Pedlo Sunon por c:xph·
car l opudBo pdbbca a venladen fwrç8o do Coosresao
Nacroaal e da Coousslo l'ldlmenlar de IDquúno Apor"' 10 Seu Pedro Sunon. ... ............ • • .......... .................
Elogia I fenDa com que O Seoado FodenllrMm I
.-ada da Refonaa da Prevldenc:la Socral, oolocando o
llderesse da NaçBo ...... de Vllldades pessoars ou parti·
limas. Apane 10 fen. Ney Suasswra...... ........ ......... ·

sus. ...

RENAN CAUIEIROS
Rqr5llll o filio rmerrto do jomabs1a. advopdo e
professor Joio Viceme Fm111 Nero ........... . .............. .

193

399

Sllllfaçio DO IOCallle 1D rocoabecrmento de SBo
Lals (MA), como Crciade PrrrnmOnio Culmral da Hwna-

mdade. Aperre 10 Sen. Eduo.a Lob8o ...... .. • ..........
AIIIOCIHe 1D cbscuno da Senadora Emrba Fernandes sobre 1 llllliÇ8o do frmcrooallsmo pdbhl:o no

125
135

249

Pais Apre • Seu Emrba l'emarrcles........................
E1oJpa o cbsc:uno da Seoadllla Manna Sllvo oabro o
poul'vel ..... do Govenra 10 Proanma de Assi'lfnna Social para ldolao. ~ Apre l See. Mama Sdva. .
Sobre o mqueniiiOlliO de CODvocaçlo do Mrnisao
de l'lmclem:ia Socrai Rernbold SrephllleS, que .........
11r a MP ri' 1.523197 e o possiVelaxre do Govemo aos
benefiCIOS 1 idosos e
11ep1n, com -~. o Pmcnma larerk:p
do Senado Federal, com o de 1J11a1r8ar o Poder
J..esrslabvo DO Pais com a Caaa. ................................. .
Sobre o esforço do Govomo do Preside:nre Fer118lldo Herrrrque em ampliar e mcuperar o de lnllsporres e I maJba vilina do Pais Aparre ID Seu Leomar
Qnnmnwlbe .. ....... ,.,,..., ........................................... .
ComeDdnos oaon:a da IIOifcra publrcada DO Jor.

191

250

DUS fanrasmas". .......

239

53

228
241
369

8

113

deli-........ ....... .................

D81 do B...O lnlllllllda "CoD&n:sso pode c:xon:izar 116-

371

375

538

ROBERTO FREIRE

D1scunndo u emendas apresentadas ao PLC
ri' 24197. ...... ...... ........... • .................... _........ •
- r i ' 376197 - Corrusslo de ~ Erou6micos aobro a Mensagem ri' 108/97 (Mensaaem
n• 6SIM, aa orip). do Senhor Prardenre da Repdbli·
ca. aohcllarrdo autonzaçlo do Seaado Federal para COI!·
....,.. operaçBo de cr6drro, com pranna da Repdblrca

398

ROMERO JliCÁ

PEDRO SIMON

DI., •emmdas • • • ••

Fedenrtrva do B11111. no valor torai eqwvalenre a
liS$39.000,000.00. ena. o Govemo do Eslldo de Pernambuco e o Banco lntemaclooal para 1 ReconsnuçBo e
Desenvolvrmento - BIRD (llaallo MUIIIhall, ~
ID financiamento paraol do Pro.Jeto ele Combll< l Pobteza Rural DO Estado de Peroambuco. ....... .. ........ ..
I'R ri' 87197. que IUIOllZII COIIIlllaÇ8o ele opera·
çio ele crtduo e•remo, com Jaranua da Repdbhca
Feclelllbva do Bnsrl. no volor torai eqwvalenre a
liS$39.000.000.00. ena. o Govemo do Eirado de Pernambuco e o Banco lnremacronal para a ReconllruçBo e
Desen>Olvlmenro - BIRD, deslmada ao filllncwnento
parcrol do I'IDIJIIII" de Combale l Pobreza Rural no Es·
rado de Pomarrrbuco. e eleva. com essa finolrclade. os Iinum de eedrvrdamenro do Estado ..... • ...............

51

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

Elopa o recuo do Prardeare Femando Hoanque
no IOCillle l MP .,. 1.523-9R7, que llllava de IICUIIIIIIa·
çBo de ÇOIOIII'Idonu e peulloa ............................. .
Rellla o corlll de vtoba para o combale • Arda de-

vido 10 lllllll ........desses IICIIIIOI, em aiJilliS
Estados da Federaçlo, aollcrlando o esrudo da posllbrb·
dade de IIÇ8o c:rllllillal COIIIIll os ,_,... prlblrcos ....
ponsávcls .. .. ... ...... ...... ... •.........................................
Sobre 1 urFucr• da rmplanraçlo de IDDI salda rodovW!a rumo 10 paclllco, lllnWs do Acre. que benefiCiá o clesenvolwnenro ecorrllmico do Pais Aparre 10
Sen. Nabor Jdmor. ..... ........ .. .................. . ............. ....
Demorutra proocupaçio com o oiro allmm> de
'l'ftulos de Ele:dOr cncelados 1111 Ronama. ........... .........
Presm escllm:rmemos aobro deorlDcra que fez do
Govemador e do Secndno de Saúde de Rorarma. que
teriam adDIIDisll'ldo mesponsavelmenre vtobl c1estuw1a
1D combale l Arda ....... • .... ... • • • ........ • ...... ..•
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431

480
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Ng.
ROMEUTIJMA
Parecer rJI. 368197 - Cmrussão de Relaçiles Er.lr·
nores e Defesa oa.:1onal. sobre o PLC rJI. 16197 (ri'
I 936196. na ongeml. que define mec:arusmos pua a 1m·
plemenlliÇio do Eswu10 dos Refug~ados de 1951
RONALDO CUNHA LIMA
Tnnscnçilo nos ADIIis do Senado Federal da en·
IRYISL"I do Se..dor JOIO! Fogaça pubbcada no Jornal 0
PoYo, da Fundação Pedroso Hona. PMDB -RS
DISCUie o PLC n! 6197 Pala:er ri' 3741'T1- COIIIIssão 0........ que..,........
la ~<dação final do PDL ri' 16197 Iri' 3191!16. na ong<m)
SEBASTIÃO ROCHA
D•scullndo parecer sobre as emendas-Pien oferecHias ao PLC fi/. 26197
Reg~stra a pubbc:ação do ri' 200 da ln"ISia c.deraoo do Ter<e~ro Muado.
Conc:lw discurso onde """"""' a c:oloruzaçilo e
OCUpaçio da Amazôrua por prDJeiOS 111C1p0Z0S de hdar
com as mazelas socza.~s por elas provocadas
SÉRGIO MACHADO
Encanunhando a VOiaÇão das emendas apmeala·
das ao PLC ri' lA/97
TEOTONIO Vll.ELA FILHO
Parecer oral ao PLC rJI. 6191
Parecer sobre as emendas-Pien ol'e!ecldas ao PLC
rJI.6197
V ALM1R CAMPELO
Consuleraçl!es sobre o proJdO de lei aprovado
pelo SeDado Fedenl. que autonza a III.IDIWÇio do Fundo
de Aposeotadona ladlvulual- FAPI
Lelllml da Mensagem ri' 392197-CN (ni754RI. aa
onseml. do IIUCIIIIIva do Presldeme Fanando Henrique.
que submele l elevada dellbaação do Senado Federal o

Pág.
"""" do pnJJeiO do lei que III1DnZl o Poder Exa:ua"'J a
abnr ao O.ÇiinaliD Fisl:al da Umlo. aa favor do Eotado-Maror das Forças Armadas. a6lllo apeaal
o IJ.
null: do R$401.492.00. pom os 6l1s que espoali<:a.
leitura da Mensagem ri' 393197-CN (n! 755197.
DI onaem). de IDiaaiiYI do i'resldealr fenwldo Jlennque.
que sum.- 1 elevada dehberaçio do Senado federal. o
"""" do pnJJe10 do lei que 11111011za o Poder Exoc:ua"'> a
abnr ao Orçamen10 Fiscal da Umlo. aa fllv..- do Muuslino da CIÕncla e Tocnologul. do Mlruslmo dos Tnnspor11:5
e do Muu!lléno do Mao Amlxenlo. dos Roausos llidncos
e da Amaz6ma l..epl. C161110 espeaaJ lb! o bnulr de
R$10.6:!3 202.00. para os 6l1s que cspec:úica.
Le11ura da Mensagem nO 394197-CN (a" 756197.
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314
388

219
409

410

79

294
326

13

na ongem). de IDICiallva do Pra1den1e Fernando Henn·
que. que submele à elevada deliberação do Senado Federal o 1ex10 do proJOIO de lei que autonza o Poder EJ.e.
cuavo a abnr ao Orçamen10 Fiscal da Uruio. em fa=
da JWIIÇa Elel10ral. cr6dl10 suplementlr no ...Jor de
RS3 115 162.00. para os fins que espeCifica.
Puaberuza o discurso do Senador Leomar Qwa·
r.wlha sobre a prec:m. .,!UaÇio das rodovias bnwlezras
Apane ao Sen.Leomar Quinlarulba
Sobre a UUC:Iallva do Muustmo da Saúde aa .esuJamemar alei ri' 9 4..14197. que dlspl5e sobre a muoçilo do 6rJIIos. leeldos e panes do corpo humano pom
fins de lnllsplarue e 1ra1ame1110 • • •
Encauunhaodo a VOIIÇio do PLC ri' 26197

96

98

103
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193
229

WALDECK ORNá.As
Parecer ri' 373197 - Collussio de Assuo1os &oaônucos. soble a Meosaaem a"l06197. do Er.m" Senhor
Femando lkDnquo. submelendo 1 apreC18Ç1o
do Senado Federal os COII1r3105 c:elellnldos em 22 de
IDBID de 1997. eom base no (IIOIOCOio do acordo firmado
entte a Umlio e o Governo de Estado de Slo Paulo. no
lmln10 do Ptograma do Apoto 1 Reesaururaçio a ao
AJuste Fiscal dos Eslados
.......... ..
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Ata da 61 ª Sessão Não Deliberativa,
em 16 de maio de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidêrycia dos Srs.: Geraldo Melo e Carlos Patrocínio
(Inicia-se a sessão às 9h)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Declaro

aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1" Secretário em exercício, SenadofLeomar Quintanilha, procederá à leitura do Expediente.

t: lido o seguinte:
AVISO
DO MINISTRO DE ESTADO DA
AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO
N" 170/97, de 14 do corrente, referente ao Requerimento n2 109, de 1997, de informações, do Senador Emandes Amorim.

As informãções foram encaminhadas,
em cópia, ao Requerente.
O Requerimento vai ao arquivo.
PARECERES
PARECERES N°S 234 E 235, DE 1997
Sobre o Projeto de Lei do Senado 0°
34, de 1996, de autoria do Senador
Freitas Neto e outros, que "altera a Lei
n 11 6.086, de 16 de julho de 1974, e dá

outras providências".

PARECER N° 234, DE 1997
(Da Comissão de Constituição, Jus\lça e Ctdada:rua)

Relator: Senador SERGIO MACHADO

li
Justificando a
iniciati~
consignam
os
nobres
parlamentares supra nominados. inicialmente, que. não obstante o quadro de
pobreza em que se debate o VaJe do Pamaibajã tenha sido examinado pela
SUDENE. onde foi objeto, inclusive, do Programa de Açlo para o
Desenvolvimento do V.ale çlo Parnaíba- PRODEPAR, poucos resultados
têm obtido os Governos dos Estados do Maranhão e do Pia_y_i_~m -~~ ~ções
buscando a valonzação da ârea, tomando-se, assim, "cada vez___mars.

necessána a açào do Governo Federal. ndo apena.'i na aplicaçdo de
recursos próprios, mas também na coordenaçdo de um esforço para carrear
recursos do setor priwuio...
Em seguida. após deplorar "a falta de uma entidade
governamental em condiçôes de conduzir a valorização do Vaie do
Pamaíba.., enfatizam que «nem o Maranhão. nem o Piauí dtspõem de uma
entidade voltada especificamente para o seu desentJO/VImenlo. o,ç_nm como
não contam rom qualquer órgdo federal sediado em seu rerntório~·.

E concluem, in verbrs:
"Há tempos almeja·.'iie a cnaçdo da Companhia de
DesenvolVImento do Vale do Pamaíba. A suuaçdo atual das finanças
públicas. porim. ndo recomenda a criaçbu de um novn órgão, per
mais necessário que seja e por mats relevantes que se tomem seu.o;
objetivos. Optamos assrm por uma solução que não trará qualquer
ónus.

Nos termos da presente lei, aproveita-se uma
estrutura já existente, a da Codevasf. atribuindo·lhe apenas uma
função a mars. Prevê-se a cnaçàa de uma coordenadoria es~cial,
atrrbuindo-lhe espe.:ificamente a função de condu:ir a.; ações
dmgtdas ao Vale do Pamaíba. Não será necessáno contratar um
funcronárto sequer. ap!"oyeitqndo-se_o~ q~;a_dros já ti;çistente.'i.
A expenéncia da Codevasf toma-.'õe essencial para
que se artn;a o objeuvo de desenvolver o Norde.'iite Ocidental. Um
exemplo de como será valiosa essa experri!ncta e...rarra nos projetas
de trngação em andamento no Vale do Pamaíba. Dnis deles, o dos
tabo/eiros Iilorâneos, em Pamaiba, e o dos platós de Guadalupe, à.'i"
margens de Boa Esperança, estào para ser concluídos pelo DNOCS.
Um terceiro. em Piracuruca, conta já com barragem cnncluida.
faltando apenas implementar projetas de '"igaçào. a cargo da
Secretaria de Recursos Hídrzcos. No MaranhiJo, conram-.>e com
projetas semelhantes, como o de São Bernardo. Todos eles, para
cumprrrem seus objetivos, deverão contar com a mobilr:açào da
imcialiva privadD. A Codevosj conta com notáveis realizações nessa
área, sendo por todas as raz~s desejável que as e:rtendessc a outros
pontos da regiào. •• ~,

Sob análise desta Comissão, o projeto CJencionado na
epígrafe, subsaito pelos nobres Senadores FREITAS h.TIO, EDISON
LOBÃO, HUGO NAPOLEÃO. EPITÁCIO CAFElEIRA, LUCÍDIO
PORTELLA e BELLO PARGA., objetívando alterar vários dispositivos da
Lei n° 6.088, de 16 de julho de 1974, a fim de ampliar a a'"Ca de atuação da
Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Franciscc· - CODEVASF,
Dela incluindo o Vale do Pamaiba. nos Estados do Piaui e de )..iara.nhão.
Nos termos da proposição, deverão :2o apenas ser
substituidas, em todo o texto da referida Lei n° 6.08E. as expressões
uCompanhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisc:.., e ..Codcvasf'
por ..Companhia de DesenvoiVJmento dos Vales do Sàc- Francisco e do
Pamaiba", como tambC:m alterados. especificamente, os ant?:.S \ 0 , 2°,4° e S'
da mesma Lei. tudo com o objetivo de adaptá-la ao:. novos misteres
decorrentes da projetada ínclusão do Vale do Parnaiba.

lll
Nao for.un oferecidas emendas à proposição, no prnzo
~tal.

Conforme despacho da Mesa. c:xarado a fls. 01 da folha de
tramitação, a materia deve ser apreciada por esta Comissão e pela douta
Comissão de Infra-Estrutura, "cabendo a esta última a competêncra
terminativa". Nos termos regimentais, portanto, importa-nos examiná-la
apenas quanto à constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade (RI. art.
101,1).
Embora nada vejamos a objetar com relação aos dois
Ultimes aspectos suso mencionados, impende consignar que, sob o prisma da

-----------------------~-------~~~~~-------
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eonsrituctonalidade:. a proposição enfrenta óóice claramente estabelecido no
an. 61. § 1°, II, .. e.., da Conslituição Federal, que reserva à iniciativa

privativa do Presidente da Repüblica a apresentação de projetes que
disponham sobre "crraçào, estruturação e arribuu;õc.ç do.o; Mtm.\·térzos e
órgãos da admmistração públrca".

D- ...................................... ···························"··-····--

UI- e_!aborJt, em colaboraç!o com os demais. Orgkls públicos
federais. c:sra.duais ou municipais que atuem na i.rea. os planos anuais e plurianuais
de desenvolvimento integrado dos vales dos rios Slo Francisco c Pamaiba.
indicando desde lOgo os prõgtamas e projê"tos prioritinos. com rclaçlo as
•nvidades previstas na presente Lei;

O referido ôbtcc:, porém, como é: do amplo conhecimento
desta Comissão, há muito tempo "Vem sendo miligado em seu rigor através da
formulação, nesses casos, de imcialivas de cunho meramente -~ulõO_Zã.tiV~.
IIustrativa dessa assertiva, alíâs, e a própria lei que ora se Intent-a -alte-rar (Lei
no 6.088/74), originária de projeto autorizatlvo da criação da CdD-EVASF,
sancionado pelo então Presidente Ernesto GeiseL
Basta~nos. em suma, reformular o t~xto oribrinal, conferindo
idêntica natureza à proposição em exame, sem prejuízo amda de alguns
oportunos apnmoramentos de tr!cmca legislativa que a espécte,
inegavelmente;.. está a necessitar

Quanto
criação de uma coordenadoria voltada
esclusivamente para as ações dirigidas ao Vale do Pamaiba. parece-nos
incorreto inclui-la n::a autorização legal que aqui se projeta, po1s a estrutura
admínistrariva da CODEVASF está definida em seu p~ôprio Estatuto, que e
matêria aprovada por decreto"do Presidente da RepUblica .. ·1

IV- ............................
V- ...................................

Art. 2° O Poder E"ecutl'IO adotará as providências
necessárias ã adaptação do Estatuto da CODEV ASF ãs allerações
decorrentes da presente Lei.
Art. Y Esta Lei entra em vtgor na data de sua publicação,
Art. 4° Revogam-se as disposições em contrario ...

Sala da Comissão, em

16 de outubro de t 996.

IV
Diante do acima exposto, manifestamo-nos pela aprovação
da matêria, na forma da seguinte

Emenda n° 01- CCJ

"PROJETO DE LEI DO SENADO N" 34 (Substitutivo), DE 1996

Autoriza o Pockr E:acutiw> a altuara razilo
social da Companhia de Desemoolwmemo da.
VQ/~ do S:lo Fmnczsco - CODEIIASF. nos
~mros

que

especifica,

e

da

ouzras

protJtdinciQ.S.

PARECER N° 235, DE 1997
O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. t• Fica o Poder Executivo autorizado a alterar a
razão social da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco CODEVASF. para Compan.hía de Desenvolvimento dos Vales do São
Francisco e do Pamaiba- q::>DEVASF. passando os disposnivos abaixo
especificados da Lei n• 6.088, de 16 de julbo de 1974. a vigorar com as
seguintes alterações:
\
'"Art. T' A CODEVASF 1cri sede e foro no Distrito Federal
e aruaçlo nos vales dos rios Sllio Ftulcisço e Parnaiba., nos Estados de

Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahla. Minas Gerais. Goiis. Di~ mo Fuleral, Piaui
e Maranhão, podendo instalar e manter, no Pais, órgãos e se~ores de operaçlo e
«p=taçlo."
:
- Art 4•
A COOEVASF rem por finalidade o
aproveiwnemo, para fins agricolas, agropecuirios e agro--indusuiais, dos n:<:UJWS
de âgua e solo dos v&les dos nos São Francisco e PamaJba, cbrctamente ou po~
intermõdio de entidades pUblicas e privadas, promovendo o desenvolvimento
integrado de ireas prioritarias c: a. implantação de distritos 2gr~industriais e
agrcpc:cuUios. podendo, ~ esse efeito, coordenar, exeeuw. dirctamentc: 'XI
mediante contn.taçio, obras de infra-estrutura. pzniClllarmente de captaç!o de
âgu:as para fins de irrigaçio de canais.primãrios ou secundlnos c wnbém obras de,
saneamento básico, rlerrifi~o c tnnsportes, conforme Piano Dimor. em
articulação com os órgãos fecienus competentes.

§ ......................

-··----·---··-···>·..........._.,,.....,..:=·'

§ 2"........ ··-···················-·····-············· .. -··-···-·······-···-·
..Art.~..

1- ....... .

(Da Co_missao d~ Serviços de Infra-Estrutura)

RELATOR: Senador WALDECK ORSELAS

!.RELATÓRIO
Vem a esta Com1ssão de Serviços de infrn·E:::tmtura o Prqit:to de Lct n""
34/96. de amona dos nobres senadores Freitas Neto. Edt:-:.on Lobâo. Hug.(.l
Napoleão. Epttãcto Cafeteira. Lucíd10 PoneUa I! Bello Paqm. r!!prc::>l!ntanJ~l a
Integralidade das bancada~ dC!s. F-stados do Plaui I! Maranhão. propondo
alteração na Lei no 6.088. de 16 de julho de 1974

O PLS sob e"ame propõe a modificação dos arts. 1°. 2° o! 4° da lo!i
ac1ma refenda. estabelecendo que a Junsdu;ào da Companlmt do!
Desenvolvtmento do Vale do São Francisco- CODEVASF ~CJ:l mnplmda parõl
mchilr, tmnbém. ai estados dO-PTaúi-e Mar'al1h:Yo. mtejp"anh:::; da hnctõl do R1~1
Pamaaba. c p:~sse a dcnommar-sc Ct1mpm1h1a de 01!!-iCII\t)hml<:nh~ t.ft)!'\ Vah::>
do S:'io i-r:.mcascoe do J>amaiba- COOEVASF
Para tanto. a proposição dispõe, amda. sobre os objt:tl'-"~':> da
COOEVASF e sua atuação em conJUlltO com a SUDENE. nas areas de atuação
co1i1C1demes. podendo exercer as funções de fiscahzao;ão e administrnção
ractonal dos recursos da át-'lla e do solo.
Estabelece. por fim o fLS que deverâ ser instalada no âmbito da
CODEVASF uma coordenadoria especifica para concentrar o planejamento e 01
execução das ações desunadas ao Vale do Parnaiba.

- - - - - - - - - - - - - - - --------------------------~~---
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No prazo regimenlal nào foram apresen!adas ~mendas.

~--,

l . ~~~~in\Zin«

E o relatono

-. ',....._;).,.

ll. VOTO DO RELATOR

Nos lermos da ::JJinl!il ··a··. an 49, do R~gm~cmo lntenm do Senado
federal. cabe a esta Corntssào posicl<.m:.r-se. l!'tll ccmttt"r temunntJvo sobre o
ProJeto de Let do Senado na 34196
Trata-se de proposta das ma1s oportunas A repâó Nordeste e
sobejamente conhectda pelas sua$ defic1êncras. parttculanneme. quamo n
d1spombJhdade hídnca I!' de solos adequados a agnculmra O recurso
tmgação. como fonn<l de ma~tmlz.'lr e modermzar o uso da <l!!U:l Ó!.)S nos d:J
rei.!Jào. vem se comm1umdo uma altcmflll\'ôl de suc.e~:;o. :nestada p ..~h,
11~rcscrmcnto da fnllicultura c cultma de ~ràos em r'ranco cre~cunento no V:~lt
do Siw Franc1st:u.
A ação da COOF.VASF. nesse c;t::;o. t~nt :itdll fund:ullc."nl;l!. s~1a _Jl:\
de proJetas de !-'lilnde nnport:htcta paw :1 re!!t:io. s~.m no

COMISSÃO DE SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA
LISTA DE VOTAÇÃO NOMINAL
·
PLS N"03:i_DE_é.33(,_
TIT

PMDB

o LARES

1-NABOR JUNIOR
2-MAURO MIRANDA
3-0NOFRE OUINAN
-4-GERSON CAMA TA
5-FERNANOO BEZERRA
6-MARLL!CE PINTO
7-VAGO

o;
X

S o ?LENTES
J.R.QBERTO REOUIAO

N

X

2·NE

SUNA
MIRANDA

3-GI
4-CARL
I 5-YAGO
6·YAGO
7-VAGO

S NETO
GRIPINO

l·CAR
2-JOS

d~'iCil\'OI\"Jmenl<l

OJUCA

3-JON
-4·GUIL

x

5-WA.L.

X

6-JOSE

PSDB
_1-GEP.

l-JOSE IGNACIO
2-LUD!O COELHO

O Vale do Pamaiba. como bem destacmn os muares cm sua JUStlficaç:lo.
1a hã muno vem sendo apomado em estudos tecmcos como area de !;.>rande
potenctal a!!ncola. tendo s1do. mclus1ve. ObJeto da elaboração de programa
govemamemal especifico - o Programa de Aç<\o par.:t Desen\ol ..lmento do
Vale do Pamaiba - PRODEPAR. que precrsa ser unplememado. :muado cm
uma das areas mais pobres da carente regulo uordcstma
A mnphaçào da ;irea c.Je mfiuêttcaa da CODEVASF c n ;mrovett:unenro
de sua expenêncta afi~'Urn-se. pnnauto. proposição das mm~ .tus.ws. ract(lil<lts ~
oponunas. evJtando-se. adema1s. a coação de tum! uutra enttdade pub!Lca
Reaflnna-se com essa iniciam-:1. não apenas a necessidade de apoto do poder
pUblico as reg~ões mats depnmtdas do Pais, como tambêm a nnponâncta de
desenvolver o potencial ainda inexplorado de âreas do Nordeste. mediante uma
açáo direc1onada para as reg~ões mats promissoras
Quando do exame do PLS n" 34/96 na Com1ssão d:: Constmução t:
.lusuça, o ilustre relator apresemou substttutwo mantendo mtacros s~us
objcllvos. porem aperfetçoaudo a tt:Cmca lc.!!tSlatrva da prtlfXl.St~:lo e r~tlrando
o dtsposttrvo que prevta a cnaç:\o. no ãmbuo da COD[VASF d~ um4l
coordenadona especifica para o Vak· do Pamatt"la. por cnh:n~.l~r que es.:::t
matena deve ser objeto de de:creto do Podc:r Executtvo

Concordamos corn o ~ntendnnen!Cl da Comissão de Constttuiç:lo -1!
Justiça e com os temtos do substttult\O nela ;tprovado As.snn. votamn:;
favoravelmente ã aprovação do t~LS n" 34196 na IOnna do subslltnii\'O
aprovado pela Com1ssào de CúuSitlmç~in c Justtç.\, COII$Jdcr:mdo a matenn di!
relevante tmportàncJa para o desenvolvimento do Nordeste,
Sala da Cotmssão. en;- 11 óe oezerrbro de 1995

X

EZERRA

PFL

nnplauta~ão

de tccmcas de culti\.'Cl e carre.1nll!lltCl de recursos ~-.:te-mos
:v1ercê. cm J:!rnnde pane. da atuação des:->a empri!Sõl publr~il. ,, Vai.! do Schl
l·ranCI"<.'O dcspollln, ht>lt:. t:omt} are:t pHlllllSSilT:l !l<lfll 111\'t:Sttmentt)S. lJIII.'
.:cnamt:nh: l..'levarãn a quahdwJt!" (.k '1d:1 tl:1 ptlpub(,·:í<l lo.::tl ~ <' prnprH1
d~scnvol .. uncuto da regt;,io

N

2-ÇARL
3-COi,J_
4-QSM

3-JOSE ROBERTO ARRUDA

4·PEDR0 PIVA

PPB

I 1-I.EOM_M~

j 1-LUCIDIO PORTELA

QUINTAN'ILIA

PDT

I

)J.SEBASTIAO ROCHA

Ii-REGINA ASSUMPS'I\0

I·DARCY R_IBEJRO

PTB... -

I ><

1 l-JOSE EDUARDO

PT

11-MARIT\õ~ .S1l.VA

j l-JOSE EDUARDO_ OUTRA

.I' SI>
I l-VAGO

ll-ADEMIR ANDRADE
!1-ROBCRTO FREIRf;

SIM};?_ NÃO_=__ a.BS

I

PP.S+_f'S.L

_

]I.RO\JEU Tli\Jo\

~[_TOTAL!_~- ~·:c_,. . ~
SE:'\

R

J~~IPINO

PH:t:SID"F.I'JTE

/

Texto fi'@! a_~otado peta COmíss3o de SerWços de Infra-Estrutura.
::.. ~

PROJETO DE LEI DO SENADO N' 34
(Substrtutivo)

A.utonza o Podt!r Eucutil'o a alterar a rmiio
sada! da CComPQnJua de DumvoMmmto do
V.ak do São FranctSCO - CODEV.ASF. nos
tomos que ~ca,
e dâ ocmm
pmuuJinc=

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. t• Fica o Poder Executivo autori7ado a alterar a
razão social da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São FranciscoCODEVASF, para Companhia de DesenvOlvimento dos Vales do São
Franc:tsco e do Parnaiba - CODEV ASF, passando os dispositivos abaixo
especificados da Lei nQ 6.981:_,_d~J6 __d_e_jullio de 1974, a vigorar com as
segumtes alterações:

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

4

----------

· ANAIS DO SENADO FEDERAL
"Art 2" A CODE VASF tua sede e foro no Da:!Otnto fedeta.l
c aruação nos vales dos nos São F~1sc:o c Panwba. nos Estados de
Pernambuco, Alagoas. Serg~pe, Bah.ia. Mmas Gcrous. Goiis. Dlstnzo Feder.ú.. Piaui
c Mannhâo. podendo Instalar c manter, no Pais. or~os e se1ores de opc:r.açio e
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II - d1sponham sobre:
a) cnação de ca.rgos. funções ou empregos públicos na administrnç5.o

dJrcta e ôlutarquica ou aumento de sua

represe~o··

rcmuncraç;lo~

b) organização-admimstraüva c judiciária. matéria tributana e orç:a-

.. An
.:lo
A CODEVASF tem por finahdade o
aprove~tamento. para fins a~nco\::tS.. agropecuanos c a~ro-1ndustnais. elos recursos

de agua c solo dos vales dos nos Sào FranCisco e Panu.lba. c:üretamerue ou por
LmermeoLo de enudades pubhcas e pnvadas. pror.iovendo 0 desenvolvimemo
lntegraao de areas pncritarm. c a lmofantação de d1stnzos agro-industriais e

mentâriJ.. serviços pübhcos c pessoal da adnumstraçào dos Tcrntórios:
c) scrvtdores pUbhcos da Umfio c Tcrmórios. seu regime JUrídico. pro\ tmcnto de cargos. estabilidade c aposCJIWdon:l de Cl\'ÍS. reforma c transfcrênCl<l de milnarcs para a matividadc.

t!) org<lnt7..,ç:lo-d0 Mmis1éfío PUbhcoc da Dcfci1Soib Públlca da Umão.
auetamentc: -ou---bCiiYt:OiliO-nornms---gcraJs---para-a-or!!am7..,Ç?io-do MmiSICno PUblico c da Dc-meOiante comratação, obr.ss de infra-cstru~ura. panLcularmentl.! or: captação de fcnsoria Púbhca dos Estados. do D1strno Federal c dos TcmtónOs.
ag:uas oua ims de 1mgação de C:LOJ.LS nnmanos ou secundanos c tambem obras de
,.) cn;~ção. cstruturnç{\O c ,1lrlbULç<x.·s dos Mtmslénos c org:los daadnusaneamento bis1co, detnficação e transpones. conforme Plano Diretor, em
1ustraç:)o pUhhca
anlculação com os orgãos federa1s competentes
§ 2v A mlctatl\·a popular pode- ser cxcrc1d.:t pela aprcs..::mação :l C;imar<l
§ 1" .... ..
dM Oepuwdo$ de pro;~e1o de k1 suhscnlo por. nu numnto. um por cc1HO do
§2" .. .
dcttomdo nacton~l. d1strabuido pelo n1cnos por c1nco Estados. com não 111cnos
de uCs dccnnos por cento dos dcnorcs de c,,d,1 um dele!>
.. Art 9" ..

ag;ropecuanos. podendo. para esse efeno, co·orcicn.:Jr.---e:o:ecutar.

,_

Bra~ili:t. (JJ

Ofic1o n" 02197-C'l

!1-

de maio de 1997

Senbr>r Pre~adem..:.

m- elaborar. cm colaboração com os dem:us Orgias pUblicos
federais. estaduais ou muruap:us que atuem na are:a.. os planos anuais e plurianuais

de desenvol\limento integr21do dos v.alcs dos rios São Franasco e Pamaiba,
indicando desde logo os programas e projetes priorit:irios, com relação is
ativíc:ladcs previstas na presente Lei.

IV-

Comunico o Vossa ExceiCncía que,11os termos do que- diSpõe o§:!". do
artil!o 91. da Rel;rimcfllo Imemo do Senado Federal.
esta Corniss~o aprovou tm Tuma
Suplementar o substitldl\'0 ao Projeto dc-l.ci do Sel1ado n" 0:14. de 1996. que "Ailera a ieL
r( 6.088. de 16 de- jull}('l de 1974 e da ouU-a$ prcMdê:ncJa:>". em reun1àC1 de 06 de rnaH' d~·
1997
.

V-.

AICIK:LOSóllliCiltl.',

Art. 2~ O Poder Executivo adotarâ as providências
necessárias à adaptação do Estatuto da CODEVASF as alterações
decorrentes da presente Lei.
Art.

3~

Esta Le1 entra em Vlgor na data de sua publicação.

Art. 1• Revogam-se as disposições em contrãrio •·

PARECER N' 236, DE 1997

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 1996.

Da
Comissão
de
Assuntos
Económicos, sobre o Projeto de Lei do
Senado n 8 150, de 1996, de autoóa do
Senador
Esperidião
Amin,
que
"Acrescenta parágrafo único ao art. 25
da Lei n° 8.864, de 28 de março de 1994,
que
'estabi!lece
normas
para
microempresas _ ME, e empresas de
pequeno porte _ EPP. relativas ao
tratamento diferenciado e simplifícado,

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

nos

campos

administrativo,

f"tScal,

providenciário, trabalhista. crediticio e
de desenvolvimento empresarial (art.
179 da Constituição Federal)' e dá

outras provjdências••.
Relator: Senador BELLO PARCA
A moteria que or.1 relatamos ã douta Comissão de Assuntos
Económicos e concernente ao Projeto de Lei no 1 SO~ de 1996. qne tem por
escopo singular a alteração do antal texto do art J:S da lei em referencia na
qlig:rafe. normatizadora dos temas afetos a microempresas e empresas de
pequeno porte:.

2.
Stnsi~ç.\o

III

D..-rs Lc1s
Art. 61. A iniciativa das leis complcmcntarc:s c ordinánas cabe a qualquer
membro ou comissão da Cã~ra dos Deputadas. do Senado F~dcral ou do
Congresso Nacional ao Prc:ssdcntc da RepUblica, ao Supremo Tnbunal Federal. aos Tribunais Superiores. ao Procurador-Geral da RepUblica e aos cidadãos. na forma c nos casos ptC'-'IStos nesta Constituição.
§ 1v São de iniciativa pn,.·aüva do Presidente da República as leis que:
I- fixem ou mo<hflqucm os cfcm·os das Forças Armadas.

A Lei n° 8.864. de 28 de: março de 1994, dispõe:

"An. 25. nn.t rccur.tos de que trota a afinco b dn an. /I da
!.et n" 8. J5-1. de 28 de cle::emhroo(lrt /990. até cmcn por cento
- - an ano ll~·em sr:r dcstmadn.o; a aplicações financeiras para
la:otrl!ar a prc.•raçàn de ara/ nu fiança cnmplemcmror em
nperaçtJe" t.7!JO 1•alor não ultropax.w? n rcro estoht!lecldo no
onr~o amennr e de:rde que a m1croempresa e a empresa de
pequeno pnne não umham ('ondh;ik-; de qfcreccr garanuos
rears mr .fide.;us.wir;as. nu de contratar .<õe~urn de créduo no
valor tora! do mútuo. "
3.
Por sua vez. a proposição sob nosso e.'<ame tem em mira
acrescentar pnrâ!!f:J.fo único ãquele dispositi ...·o. este: com o segmnte teor:

----------------------------------------
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flarilgra(n tin"·n. ( >-. recurwH wnin apflc·mios na.<> Estados e
nn (),srntn F,•dt•ral. m(•tndc· prr1prwr:mnaim'•nre ao Imposto
'ahn• C"!rcrsüu;ci" th• .~ fc•r,·adtlrln' t' ,\(•n·rço,· · JCMS e o
re.<>latlft' prnJWf'âlll7t7lm,·mt• m1 mii'H'I'O dc•fu,huanr~:.~ '

Eo rclatóno.

6.
O coteJO entre a proposta ora exmmn:Jda e :J que consta do§ 1",
acima rranscrito da Emendn n" 13-CAE. mostra ::1 perfeita tdemidade entre
ambas e não dei:m man~em a contrm:ersia qlmnro a tinalidade. Cons1~e-se.
ainda. que esm Comt~s:lo APROVOU n Emenda de Rei:J1or n., 13-CAE.

·--:!"
7.
Es1a cerrtiicaç:lo evidencia ;t PREJUDJCIALJDADE que atmg.e
o ProJeto de Lei n" 150. de 1996, uma vez perdida a opommidade,
conforme precetto conttdo na alinea a do art ;.34 do Re!.!anento Interno
desta Casa. que. combinada com o ..fo do art. }34. nos le\'a 'a recomendar o
ARQT.,J_IVAMf.NTQd;:~lnatena or:a_r_elatada.

*

4.
Para que se- realize o e'(amc de rnento. unpende observar-se.
prellmm:annentc. o 1oor do Parecer n" .:+23. de !996. des1ã Comissão de
Assumes Econótmcos. concernente ao Proteto de Let do Senado 11° 32. de
!996. de mnona do Sen:~dor Jose S:m1c~·. que 'Jmmw ,, /;·.,raturo da
mtc:rm•mf?""'t.7 t' da ~·mpn•,·a eh• pequeno f'Orf('. tl!spondo sobre n
trauum•nro pwitlu:o di{(:rt'nt'!Odo. ~tmpf1/kado t' /Ol'Ori.!Cidt). rm!l'ISfO!i nos

ans.

Sala das Reuniões. 6 de maio de 1997.

J-n ,. 1-? da Cnm·lllmfiio ··.

5.
Assim pre\·C a Emenda de R("!:uor n" 13-CAE. oferecida ao
c.1pm do 'óltt.23. :~pos rennmerndo p:Jr:J 2~ ror forç:1 da Emenda n° 4-CAE~
"A ri. ~-1. [)o.\' n.•cur.<>o~ clf! que trnra a a/inca "h" do art. /I da
l..t!J n"8.029. d,•J:! tlc ahril dt• 1??0. nc:re.w:enrado pr!/a Let nc
8./5../, Je J,<? dt: dc=emhm d,• /??0. ">eriio de.mnados. n_o
n1inmm. um Jll)r c·cnro ~' no má•mtw ,·mr:o por r.·enro. a
aplt,·artil'~ !mam·,·trns paro lawrcar n .nrt•,tm,·ào de a\•ai ou
tfannt ~.·omph'mNuar t'm II[U.'rn~·tk.' de ai:dtrn para
rm,·rtu•mprt.''G\ c •:mprt'\G\ d,· (U.'lfllt'llo ponr:. :rré " ltmue de
.;e,,~ema nnl ram por oru:ut~·ào

§ /"Os rcr.1trWlS .w:rtlo ap/rcadrl'< IWS F.•radm t' no Dr.urrro
Fedf!ral. mcraclc: propon·tonalmenu• ao !mpoo:to çobre
Orculaçào de Merr.·ar.Jorm.ç c .'-."cn·,~·a~ · /CHS ~: o resumte
propan:wnalmemc ao mim,•rn âe !tohuont''''

,,.,· :}" () lmme d~: que rrara ,.,u.• anrgn 1crd ,·orngrdo
nmnetarmmenrc na ... ,·ondt~;ik.~ e na /itrma prct'"'a no § IIJ do

art.

r

de.,·ra lc!i. ..

JOSÉ SERRA, Presidente
BELLO PARGA, Relator
COUTINHO JORGE
NEY SUASSUNA
OSMARDIAS
JEFFERSON PERES
LÚCIO ALCÂNTARA
BENIVERAS
WALDECK ORNELAS
FREITAS NETO
JONAS PINHEIRO
VALMIR CAMPELO
ESP!!RIDIÃO AMIN (Abs1ençao)
EDUARDO SUPUCY
· AD EMIR ANDRADE

Sell:lc..loa·host-~·- --Pre~lc

_
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DOCUMENTO CITADO, ANEXADO
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

PARECER N" 423, DE 1996
De Comlaio de A.saunlO& Econõmicca- CAE.
aobre o Pro;rto de Lei do Se.oo n• 32. de 1996, de
autc:lris do Senador ..so.é SWmy, que .&n.tttul o Estatuto da mlc:roclmprHaa • c111 emprc... de pequeno
porto, cbpondo 80bre o tndamenta IUrfr::l!co dHetenclado. lllmpllflc:ado • tavonlcida p1!I'Vfsto noa arts..
170. 179 da Constttl.dçio ••

RELATOR: Senador BELLO PARGA

1- RELATÓRIO

O ilustre Senador Jose Sarney submete a esta Casa o ProJeto
de Lei no 32. de 1996. com vistas a instizuir o novo Estatuto das Microempresas e
das Empresas de Pequeno Pone, regulamentando o artigo 179 da Consntuição

Federal, que estabelece:
"Ar1. /79. A limão, O.'l' Estada!>. o Drsmto Federal e os
Munidpto,., dt.'ipen.tarào ãs mJcraempresa.s e às empresos de
pequeno porte. aurm drtflmda.~ em ie1, rrazamcnro JUridtco
dijerem.:1ada. I'J.rondo a mcenuvã-/as pela srmplsficação de suas
obrigar,."ÕC."i adnunr...trouva.i. trlbutárra.o;, prevuknaártas e
credilf<:ta.t. ou pr:Ja ehmmaçdn au rech1çdo destas por meto de lei. ·•

2.

O projeto define microempresa e empresa de pequeno pone

com base no critério da receita bruta anual da empresa individual ou da pessoa
juridita; estabelece: um registro pUblico especial para essas empresas; dc:tennina a
isenção de tributos e contribuições previdenciãrias a sertm estabelecidos em lei
especifica. beneficiando-as; símplifica procedimentos relativos a obrigações
previdenciárias e trabalhistas de sua responsabilidade e confere-lhes o direno a
facilidades creditícias, atravCs de fai~as especiais de empréstimos, com condições
favorec1das~ estabelece. ainda. penalidades pelo enquadramento mde\'Jdo como
microempresa ou empresa de pequeno pone.
3.
Na justificação da proposição, o autor ressalta a 1mponància
das pequenas empresas para a econom1a e para o equilibrio soctal do Pais,
destac::mdo o f<1to de que elas hoJe somam 4.000.000 (quatro milhões) de
entidades, responsiveis por 60% (sessenta por cento) da ofena de emprego,
apesar da 'falta de c.wimulo. de apmo. de mcenuvo e de atenção do Estado".
4.
Alude o Senador à inefitâcta da Lei n"' 8.864, de 1994- 'iue
consistiu na primeara t.mt:tllva de regulamentar o artigo I79 da Constituiç!o
Federal -. decorrente: das altemções promovidas pelo Congresso Nacional,. dos
vetos prc:sidenctats e regulamentações du\1dosas da lei. que acabaram por
descaracterizar o projeto-eriginal.
·
\

S.
A matcria fo1 dtstribuida a esta Cotmssão de Assuntos
Económicos, para dectsào tennin:mva, tendo este relator sido destgnado pata

ermrir parecer.
E o relatório.

desenvolvimento empresarial apenas

a microemprcsa.,

ficando a

e:mpreu de

pequeno pone sem q:.m.lq<.1er rrntamento legal espeçial.
Em cumprimento ao mandamento constitucional, foi cdituia a
Lei no 8.864, de 1994, na quai foi redefinido o conceito de microempres:a- com
alteração no limite de receita bruta anual para fins de enquadrameoto. tcado em
vista a desatttllização do valor previsto na lei anterior - e dcfini!io 'tr conceito de
empresa de pequeno porte.
S.
Ocorre que essa lei resultou de diversas modificações no
projeto original, promovidas durante sua tramitação no Congresso Nacional e
mediante vetos presidenciais a alguns de seus dispositivos, o que a desfigurou
considerave!mence, em preJUlZO dzs microempresas e das empresas de pequeno
pone, em especial dessas últimas, que não gozam de qualquer beneficio fiscal,
porquanto inex1ste dispositivo nesse sentido no texto legal.
9.
Em vtsca do exposto•. toma-se imperioso promover a
adequ<Jçào da !egislaç.ào acerca da matéria. conferindo a essas entidades imprescindivets ao desenvolvimento económico e social do Pais - o incentivo
necessano i sua constttutçâo e manutenção, o que repc:rcuriri. entre outros
aspectós posilivos. rtuma elevação no nivel de emprego, de que o Brasil tanto
cmce-no rr:omento econômico que a-rrasessamos

E exatamente este o escopo do projeto em -análise~ o qual
10.
prevê uma sC:rie de medld<ls tendentes a promover uma aceleração no
desem·olvimento dc:sse segmento empresarial, proporcionando o surgimento de
novos empreendimentos, com crescimemo da dem:mda por mão--de-obrn.
Os n_ovos valpres~limires e_stabelecidos para enquadramcuto
e da empresa de pequeno pone conferirlio maior eficãcia à lei,
uma vez que os valores vigentes para obtenção dos beneficias legais são baixos.
alcançando um número bastante reduzido de empresas.

11.

~-!T1içnJempresa

12.
O projeto tende a ser mais eficaz do que a lei vigente no que
diz respeito ao apoio crediticio, ao estabelecer que o regulamento da lei e
resoluções do Conselho Monetãrio Nacional tomarão efetiw a obrigatoriedade de
as instituições financeiras concederem linllas especiais de empristimo para as
micro e pequenas empresas, com condições favorecidas~ pois a experiência tem
mostrado que as normas meramente dcc!3ratórias do direito do pequeno
empresãtio ao crêdfto pnVtlegiado na:o têm o alcance pretendido. Em
contf.lpanída, asseg:ur.lll1·Se às- instituições financeiras compensações
proporcionais a essas opemções de credito, indutoras der assistCncia a esses
segmentos empresariais.

Ainda com relação ao credito, imprescindível para o
13.
financiamento aos pequenos empresários, merece nos~plauso a previsão de
destinação de parte dos recursos do sistema SEBRAE para a prestaç;\o de aval ou
fiança complementar nessas opc:rnçôes, medida instiruida atravês da Lei n• 8.864,
de28demarçode 1994.
Destacam-se, ainda, a simplificação das obrigações das
14.
microempresas e .empresas de pequeno pone. em especial da escrituração, dos
doCUnlentos fisca1s por elas emitidos. do cadastramento fisçal. e do recolhimento
- daS conmbuiçõcs sociais e dos encargos trabalhistas.
~ ~

15.
A despeito do progresso no sentido do favorecimento às
m1croempresas e empresas de pequeno porte promovido pelo projeto,
entendemos necessárias certas modificações fiO seu texto, algumas qt:e tãosomente procuram melhor adequar a rcdaçâo de determinados disposcivos e
ouuas qu: consubstanciam alteraçOCs de mérito.

II-VOTO

16.
lnicía1mcnte, -propomos a substituição da expressão "ernp=
individual... cm todos os dispositivos cm que foi empregada ao longo do p;ojcto,

6.
O constiruinte de 1988, reconhecendo a importâucta
ec:onômica e soci:U das pequenas empres:lS para o Pais, detenninou ã Uai.io. aos
Estados, ao Distrito Federal e aos Munic:ipios dispensarem nJo só às
microempresas, mas também as empresas de pequeno porte. tr.ttameato juridico
diferenciado, de forma. a incenth'á-las atravis da simplificayão. eliminação ou
redução de suas obngações administtatlvas, tnbut:ârias., previdenc:iárias e
credíricías (aniso 179 da Constituição Federal).

aquel:l adomda na Lei n• 8.934, de 18 de novembro de 1984, que "DisplJe sobrt

7.
A Lei n"' 7.256, de 27 de novembro de 1984, recepctooada
pela Constituiçio Federal, conferia tratõlmenlo diferenciado nos ~
administrativo, tn'but:irio, pre.,.idenc:iário, trabalhista. creditício e de

UI.
O artigo 4° do projeto, em seu § }0 , dispõe que ''para a
constitufçlJo da empresa bastará o preenc:Jumenro de docu~JUO único,

pOt' '1inn:1 mereanril individU<ll"". tendo em \-ista a adequação da terminologia

0 Rl!glsrro Plíhliro das Emprt!Sas Mercantis e Alividades Afms e dá outras

providancias ...

17.
Aumentamos Q rol 4.as empresas cxcluidas do regime
insrituido pela lei m jieri, com vistas a assegmar que o tratamento especial se
I5finja aos empreendimentos que eferivamente dele necessitam.

conforme Q anexo df.!.'>la lei".
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19.
Ora. a mic:roempresa. ou a empresa dç peqti[CilO R9ft:C ou é uma
firma individlml ou uma sociedade civil ou· comercial que atcude a detCimiDados
n:quísitos para o enqu:1draméuto. Assim, na realidade o docUiliCIIIO aacxo ao
projeto poderia substituir a declaração de microempresa ou de empresa de
pequeno pene. instnrindo o pedido de registro ou arquivamento ,iun:ta:mente cem
os IIOS constituti•-os da finn:l individual ou da sociedade, mas jamais substituiria
· esses atos para fuÍs de consrituiçao dessas emp=as.
Mas. se a função do fonnulârio ê Substituir a declar.lçlo de
microempresa ou de empresa de pequeno porte, não vemos vantagem em adotí..J.o
em lugar da declaraçio. Melhor será a apresentação desta em ambos os casos. ou
seja. na hipótese de a empn:sa estar em fase de constituição e no caso de já estar
em pleno funcionamento, com seus atas constitutivos devidamente registrados ou
uquivados. a exemplo do que estabelecia a Lei n' 7.256, de 27 de nov=bro de
20.

1984.

.

21.
o inciso n do artigo 37 da jã mencionada Lei n• 8.934, de 18
de novembro de 1984, exige, para inSirução dos pedidos de arquivamCDlo, à
apresentação da certidão criminal comprabatória de que inex:iste impedimc:nlo
legal i participação de pessoa fisica em empresa mercantil, c:omo titular ou

administtadorn.
22.
O projeto, ao pre\"el' a substituição dessa certidão por
declaração, exige-a do titular ou sócios e não do administrador, o que
butoctaliz:a:tia o procedimento, ao invés de simplificá-lo. motivo pelo qaai
propomos a alteração do dispositivo.

23.
Ainda com vistas à simplificação do processo de constituição
das microcmpresas e empresas de pequeno pone, propomos a inclus!o de
dispositivo dispensando-as de visto de advogado em seus atos constitutivos.
As condições para o enquadramento como mic:roempresa e

24.

----------

empteia de pequeno pone nas esferas es1adual e ll'lWlicipal podem diferir

daque:as impostas no âmbito feder.d, o que faz com que o ônus de comunicar o
arquivamento das declarnções imposto pelo projeto aos órgãos de registro seja
excessivo ~muitas vezes. ineficaz.

2S.
A utilização de convênios a serem çelebrados com os órglcs
de registro viabilizar.i a connmicaçâo, que. no entanto.. se restringira aos órgios
fiscatizõldores efetivmncnte interessados.
26.

A proposição estabelece, ao ttal::lf das facilidades crediticias,
que as microempresas e as empresas de pequeno porte se beneficiado com os
fin:mceiros mínimos adotados pelas instituições muruantes ou
tinanciadoras.

c:ncat"gOS

27.
N~ nos parece razoável a estipulação, porquanto os encargos
financeíros núnimos podem ter destinações determinadas por politicas de crédito
especificas- governamentais ou cb pnJpria instituiçao - sem que se justifique sua

extenSão a esses segmentos empresariais.
28.
Quanto ao Fundo de Aval do SEBRAE, propomos cmeDda
estabeleeendo o minimo de um por cento a SCf"aplicado com. a finaiidad&-dc
1asttear a prostaçjo de aval ou fiança em operaç~ de crédito realizadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte, e o ieto de sessenta 11ll1 reais por
operação.

Adequamos a redação do artigo 25. tendo em vista que o
dos tributos, o pagamento de jiD't'ls mcntórios e o
desenqu:uir.unento n:to constituem penalidades. sendo conseqlléncias ZlatUI'Iis do
enqu<~.dramento indevido como microempresa e empresa de pequc:ao porte.

cmpr<SaS

de

i

pequeno

porte,

não

havendo

por

que

cstcJder-lhcs,

incondicionalmente. o beneficio.
Aliás, a obrigatoriedade impostt pelo projeto podc;i
repetCUtir negativamente, deixando o poder público e os concessionãrios de fixar
tarifas especiais - em prejuizo daqueles que ~am seus beneficiários - em
deeotTCncla da enensão estabelecida na proposição, motivo pelo qual propomos
a supres:s1o do dispositivo concernente a essas tarifas.
33.

34.
O projeto estabelece que enquanto não fetem n:gulameatadas
as normas relativas às facilidades creditícias para as microemprcsas e empresas
de pequeno porte nele previstas, vigo~o para as operações de aidito
destinadas a essas empresas., inclusive em relação às obrigações das instituições
ftru~ncciras. os mesmos tennos e condições previstos para o crédito rmal.

35. .
O crCdito rural ê especifico, n!o rendo qualquer n:lação com o
financtamemo a esses segmentos empresanas, razão pela qual tambêm propomos
a supressão do anígo referente a essa malêria.
36.
O artigo 31 do projd~ detennina que "a microtmpresa e a
em!'rc.w de pequeno porte, solvo dú.;po.o:1çdo up:e.ua. nbo sudo afelodas por
U1ganc~a ou nbrigaçbo de nature:.a admrm.o:rrat1va. mbutárra, pre11idenciória,
trabalhrsta ou creditlcia que t•enha a ser msllhtida em lei."
37.
A lei tem aplicação r:eraJ. devendo seu texto fazer as ressalvas
~es. O projeto inverte esse princípio, no que respeita ãs microempresas e
empresas de pequeno pijfte~ que somente -passarão ã ser alcançadas pela
legislação se houver disposição expressa nesse sentido.
38.
que.

Tal nonna abriria um precedente inoportuno na legislaç.Jo

se adotado com freqüência, imporia ao legislador a necessidade de

mencionar um a um os segmentos aos quais a lei se aplic:a, além de se.nos
afigurar inconstitucionõl.l, lendo em vista o principio da isonomia insculpido no
artigo S'" do Diploma Maior. motivo pêlo qual propomos a supressão do
aludido dispositivo.
39.
Sugerimos, ainda. outras modificações adequ;mdo a redação
de alguns dispositivos e procedendo :i. corrcç:Jo da mnissao contida no inciso m
do artigo 18 do projeto, nos termos das emendas que apresentamos.

-40.
Finalmente. como o projeto regula toda a matéria contida nas
0
Leis DS 7.256. de 1984, e 8.864, de: 1994~ entendemos conveniente revogá-las
expressamente, a fim de evitar e\'entuais celeumas juddicas acerca da vigmc:ia de
dispositivos das mencionadas leis.
41.
A geração de L!mpregos constitui uma prioridade DO
desenvolvimento económico. que n~o pode: c:aminmr dissociado do aspecto
social. O projeto de atrtoria do eminente Senador Jo~ Samey, Presidente desta
Casa do Congresso Nacional. etabor.Kio com a colabotação do SEBRAE, é
instrumento de estimulo e apoio ao pequeno empresârio,. ímplic:ando a elevação
do nivel de emprego c da produção, motivo pelo qual somos favoráveis à sua
aprovação, com as emendas que oferecemos.

EMENDA DE RELATOR N" I - CAE
Substitua-se, nos incisos I e II do art. ZO e no art. 33. renumerado
como 34 pela Emenda D0 4, a expressão "empresa individual" por "firma
mercantil indiyidual... passando esses dispositivos a ler a seguinte re~o:

29.

recolhimento

30.
O projeto estabelece que "qualquer tarifa especial relatiwl a
pre.•itaçlto d~: .~rwços ou a venda de bens. por tmtidade da administraç&J
pública dm!ta ou indm~ta. será estendido â microemprua e à empresa tk
pequeno port~ ...
A tarifa especial é nonnalmcnte esripulada para a
remtmeração de serviços prestados em condições exc:epcionais. A própria Lei de
Conecssõ<s (Lei n' 8.987, de 13 de t<verciro de 1995) admite "rarijiu
dij~renc1atla.'i cm ftmç® das caracterL'itica... técnicas e tkJs custos especljicos
provenu:nres do atendimento ao... distlnto.t .tq;mentns de usuãrios ".
31.

32.
ter

qua!.:p~er

Os motivos que justificam a tarifa especial podem, assim. oJo
relação com as arividades desenvolvidas pelas microempresas e

"Art. :r ········--·······--·-·---··------·····•··-··

.
I - micrdi:mpre.'ia. a firma mercantil indilliduol ou a pessoa
jurid1ca. cu;a recf!lfa brota anual seja infenor ou 1gual a du:entos e
quatro mil reais;
ll • empresa di! pequeno porte, a firma mercantil individtla/
ou a pc$Soa jnridica que. nllo enquadrada como miC1"0mmpl'"t!SO. tmha
receita bruJa anual igual ou inferior a quinhentos e setenta e seis mil
ruzis...

".A.rt. 34. A firma mercantil indhlidual ou pessoa jurfàica
enquadrável como microt!mpresa ou empre....a de pequeno porte que, no
de cinco ou moi... anos, permanecer sem exercer atividade
econõmica de qualquer e.tpêc:ie! poderá reljuerer e obter a baua no
regr.nro competente. indepcndentemenrr: di! prova de quuaçdo de trlbuJos
e conmhuiçt1e.o: poro com a Fa=cnda Nacional. "

~riodo
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§ 2"' Ndo se aplica às microcmpresas r às empresm de
porte() dt.tpa.tto no§ 2 .. do an. r da Lei n• 8.906. de .f de jul}ro
de /994...

~Xqucnn

De-se ao art. 3" a seguinte rodaçio:
..A.rt• .3• É uclulda da rcgt;,e desta lei a cmprua;

·--;;-

1- con.'>tUufJa :wh a formo d~ .<iOCicdade por ações:

-

EMENDA DE RELATOR N" 5- CAE

Ao art. 5", renumerado como 6° pela Emenda n• 4, dê-se a seguinte

/1 • cujo titular ou .Wcio participe com mai.t de cinco por r:ttnto do capital
de otllro cmprt!:roa, de:•Jc que a receita broto anual global dm empresas

rodaçio:

mtcrlrgodo.t ultrapas.-.c o limite ji:xodtJ no md.~o I do artigo amenor. no
caso de mtcrncmpresa. ou do md.w> 11 da mesmo artrgo. no caso de
empre'ia de pequeno porte:

'"Art. 6" Tratando-se de emprt!Sa já cons/llufda. o seu
enquoJramcnlo como mtCI'Ot!mpre.o:a nu empresa de pequeno .porte
ckpendt:rá do encaminhamento ao órgiJo competente de com:uucaçllo
contenclo os c/cmcnw.~ identifit:adon:.t Jo arquivamento anterior e a
tkdoraçdn. de $l!tl mular ou .Wcm.v. de que o volume da receita bi'UlO
anual da empresa nl1n e.Tccdcu. no mm anterinr, O.'i limite.<: fiXados no art.
2•. e de que a crnpre.o:a ndn ... cnqúodra em qualquer das hipóteses de

Jlf .. em que o titular ou só,·m seja pes.o;oa;uridu:a ou, amda.r
pef:roajf."ica domu:1/lada no exruror;

e

c;rc/u.r;!Jn pl'l!Vista nn art. J" e/esta lei."

IV .. qur: participe da capttal de outra p11.tsoa jurídrca. ressalvad!Js os
inve.ttimento.'> protJcml:ntc.t de incentiVOS fiscais cfetuadcs antes da
-vigência da Lei n• 7.256, de 27 de novembro ck 198-1. quando se tratar
de. mlcroemprt!.'fiJ, e ante.'i da vigéncia de.tta lei. no caso de empresa fk
pequorn porte;
~,·que reali:e Opi!l'tlçlJes relativas a:

o) importaç4o de produtos utrang.:lros. salvo s~ estiv~r SJtuatiD em ánD
do Zona Fl't:l1lca d~ Manaus ou dtJ Am~ónio Ocidental. D que se rrfuen
o.t

Decn:to.o;.f..r:is n'"s. 288. ck 28 de fcven:iro de 1967, e 3S6. de JS de

ogo.<rn de /968:

EMENDA DE RELATOR N" 6- CAE
.

Substitua~se

n . . que prt!!ilt! serviços proji~'fitmais de corretor. despachante. ator.
empresário e pmdwor dr: t!'fpt!tár:ulos públicos, cantor, músico, midico,
dcntJ.tla, enfermerro. engenheiro. ftl·ico, qulmico. economma, contador,
auditor, esta/lflico. administrador. programador. analrsta de sistema,

"sua denominaçao.. por "seu nome

EMENDA DE RELATOR N" 7 -CAE

c) armazenamento e depósito de produtos de terceiros;

e) puhliciJadc e propagancf.tJ. acluiJos o.'l' veículos de comunicaç4o;

expressao

'"Art. 7"' Feito n l't!gistrn. a.o: emp~Y.'UIS de que r~a esta lei
adnrardu, conforme o ca.m, logn apó.r; .-:cu nnme empresarial. a aprusllo
mícrocmprc.r;a, ou ME. orr cmprt::w de pcqumo porte, ou EPP...

b) amtpra t: YCnda. loteamento. incorporaçbo, Jocaçdo e admlnistraç/JO
de /m6w:is;

4) c4mhio, sq;uro e Jislribuiçdo de l/tufos e valores mobiliónos;

a

empresarial" no capur do an. 6•, rcnwnerado como ~pela Emenda u• 4, o qual
passa 1 ter 1 redaçlla seguinte:

All

an.

s-. renumerado como 'J- pela Emenda n" -4, dê-se a seguate

redaçla:
"Art. ~ A microempn:.To ranquodradD coma empresa de
porte e a empresa de pequeno pane que renha perriido ata
condiçbo em decorrência do uce.t.to tk receita bruta antJJJI. bem como a
unpre.t.a que fnr excluída do regime desta lei cormmicaroo a ocoiT'l:nckz
ao órgbo de rt:gi!itro até o último dia do mé.t subseqilente à data em que o
fato se \"Cri[ICOu. para fins de cancelamento ou alteraçdo do registro
e.tpeeiaf.
- - ---pt!t[UOJO

odvngado. Ficúlogo. profe.t.wr. jomalista, publicit6rio. ou asstmelhados,

Parágrafo únic:o. &c.!hida a comunicaçdo. o órgda

e de qualquer nutra profis.t4o cujo aerclc.io dependo tk ha/;ilitaçiJo
proji!rsinnollega/mcntc exigida.

competente prm•idcnciará para que dt!la tomem conhecimento os duuzis
órgãê.T imcre.o::rada.o: nas árbitasfcJcral. c.<:~adual e municipal."

Parágrofo úniCo. O d1spos1o nos incisos U e IV tksle anigo
n4o se aplka à part1c1paçiJo em central.'l' de compras. bolsas de
.wbr:onrrotaçCn, con.tórcm.t de uponaçan e a.uocJaçõe.s assemelhadtJs. "

EMENDA DE RELATOR N" 3- CAE
[)ê..se ao art.

EMENDA DE RELATOR N" 8 -CIIE
.::...~

4° a. seguinte redação:

..Art..r O arquivamento dos declara~" de mu:roempnsa e

tk empretD d~ pequeno porte poro ~fel/o de registro público obedecerd.
no ~ral. à legi!'llaçllo ~m vigor e, em e.t~cial, às dispostç&!s deste
C.<rphulo. •
l
EMENDA DE RELATOR N" 4- CAE

Inclua.se o seguinte art. 5°, renumcratJdo.se o ltual e os demais:
'"Art. 5" Tratando.!'~ de empnw em constituiçDo. o titular ou
sócios deverdo declarar que a rcce1ta bruta anual da empresa nao
acederá os limites ji."tado.o: no ar1. 2"' e que a empresa ndo u enquadra
em qualquer da.-: hipóteses de uclu.wlo previStas no art. J• tksla lei.

C.f

§ J• !i-r empresas de que trata e.vte artigo estdo dispensadas
da aprc.<rmraçdo da ccrti~o cnminal rxigida pelo inciso ndo art.. 37 da
Lei n"' 8.934, dr: 28 de no1-embro de 199-1, que urti s-..tbsmufda por
dedoraçtlo Jo titular ou admimstrador de que inuiste impedrmento legal

à .tua porttc.tpaçlJo em empN!.ta mercantil.

Ao art. 10, rcnumerado como 11 pela Emenda n• 4, dê-se a reda.ç:1o
abaixo:
"Art. 11. O órgao Jc regmro comunicará aos 6rgdos
jiscalr:odr~l'l!.'i Ja admini.ttraçDo Federal, F...ttadual e Municipal o
arqurvamcnto da'f dc:c:lorações tk mic:rm:mprera e de empre...a de pequeno
f10r1<.
•
/

§ I"' Os á!'Rifo.o: jücali:aliores a.f'admini.o:troção Esrodual e
Mumcipol e.Ttabeleceron con'Vênin com os órgdo:o; dt re!fl.ttro para os fms
prew.~tos no caput de.'ite artigo.
§ 2• Recebida a comunica~o. os ótgaos fiset:~li:adons

proccderdo à Imediata ln.vcrlçao da microcmpresa e dD empresa de
pequeno porte em seu." ~gistros. ..
EMENDA DE RELATOR N" 9- CAE
Ao art. 16. renumerado como 17 pela Emenda n• 4. acrescente-se

parágrafo único com a reclação seguinte:

ANAIS DO SENADO FEDERAL
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"AI1. 17. ••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ··--___

Parágrafo único. Os órgbo.t federais. estaduais e municipais
mren:.o;.'>ados no coda5tramcnto fi.o;cal, de ofu:io. da mtcrMmpresa e da
emprc.fa de pequeno pnrtc, t!.\'labc:l~tccrdo cmn•inios com os órgtlos tk
rcgtstro para os fins prct:i.çtos no capllt de.<;/e amgo . ..
EMENDA DE RELATOR N" lO - CAE
Ao art. 18, renumerado como 19 pela Emenda ne 4, dé.-se a seguinte

..Art. 19. O Poder &cattivo e.ftobeleceró procea'tmentos
stmplificado.> que facilitem o cumprimento da h:gi.\·/açdo p~ider.ciária e
trabalhista, por parte da."i' mtcrocmprc.o:as e empresas de pequeno porte,
bem cnmo poro elimmar e:rigéncias burocráticas e obngaçl;es OC..!Ssórias
que :w!;am mcompatiw:J.o; com o trotamento .o:lmplificado e fa.-'orecido
previ.,·ro ne.~ta lei.

9
'"''10

_ _ _ f 1• O l1•ttre &: ~ riTIUI Bt~
:el'á ~
~~~not Ctllltlt{~ t nt1 {f1rntn f'~l.tta "" j /~ l~Qarr. 2~ d&sl41tl,-

o

EMENDA DE RELATOR W 14- CAE

Ao art. 24, renumerado como 25 pela Emenda no 4, dê-se a redação
seguinte:

" Art. 25. A.o; direm:es c norma,ç r~lamentadoras da
prestaç4o de aval. a que Si! refere o amgo anterior. firum a cargo do
Comc!ho Ddthcratrvn de qm: trato a § r dn art. !O da Let n" 8.029. de
12 Jc abril dt: /990. ocrr:.•w..:r:nradn pela l.á u" 8./54. de 28 de de:embro

de/990."

EMENDA DE RELATOR N' 15 -CAE

AIJ art. 25, renumerado como 26 pela Emenda n° 4, dê-se a rc:dação
seguinte:

..Art. 16. A firma mcrcanul mdivid:ml ou o pasoa jurkilca

que. mJcvidamuztc.

§ J• A mrcrocmpresn e a empresa de pequeno pon! ficam
di.tpcnsadtt:. de efctuar a... notificaçiil:... a qtJC se refere o§ 2" do art. 139
dtJ Can.\·nlülaçdo das J.r:i.t do Trabalha.

cnrrigldn.t mflm!tarramcnlt: c ocn!.fcido.~ de juros de mora e multa
esrabeicctdm; nà /cgi.,·JaçtJn lr'lbutãna. contados da dtua em que tais
mrnrgos dt!'Y{!rram ter .o::idrl JX1fiAf ar!! a dato de :seu efettWI pagamt!lllo~
11·
prrrr_,., mÇt:rt:J 11 do mr. r tftlút ,•IJ.:Ut tk

1 ~ onmaçõcs no C'arteira de Trabalho e Prt!Vidéncia Social;

IV91.

,.,u,.,

lllJ t:a!ID

<k (al,udmk

~

. . - A<

l/AIS:

III - arq:moomento do.t docummtos comprobatórios de
cumprimento dar obrigações trabaJhtstas e · prtllidenciárias,
e.tpeclo/mentc .ft1lhCJ!õ de pagamento. recibos de salónos e tkmais
remuneraçdcs. camprnl'cm/C.r de &:scantns l!jctuodos e tk ncolhimento
dos contrihuiçlJc.~ e cncargo.t referidos no ort. 17: e
fl! -

ou ;jerm(.Ifll!ar ctquadrada como

I - f'CROmr:mo de todo., Af Jrrhwo.f t: contribulçõe.~ d~1dcs,

§ 2" O tlt.tpmtn nn capul (/e:;te artigo n4o d1:r~nsa o
mrt:rocmpresa c a empresa de pcqucnn pnrte das .'r~gumtcs obngaçdf!s:

/! ~ aprcscmaçlln da Relaçdo AnUQ/ ác Informações Sociais

enquodrar~.çe

mtcrocmpn:sa nu empi"CSa de pequeno ponc. utará SUJerta às segrmues
con.w:qúi:m:ra.l e penal~tiadu:

tk tklit:J. (~ou KttlrUÚICllO. e. tlP«JQQmmte.

110: a:!:fru

Jc •~,.,~llc.• '"'m~ pl'fmadat po,. nwl/ttllor Gil

-Gnda.k" mmpnCIIIC:;

W·~c.lk~floo.

PIH'6frr;tfo M1a1 O llfllhrr ~ .J6aD de .-pra~~• tú
~lkpctiWII(Jpan~~-id4nti•II,~•,W..~

t/t::JicnmtrM#Itarllf:G.~

deP<hiio paro o FWJdo de Garantia por Tempo de

Serviço- FGTS. ..

EMENDA DE RELATOR N" 16 - CAE

Suprima-se o art. 28. renumerado ~la Emenda n• 4.
EMENDA DE RaATOR N" J7 -CAE

EMENDA DE RELATOR N" ll - CAE

Ao art. 20. renumemdo como 11 pela Emenda nl) 4. <fê..se a redação
- -Suprima-se o art. 30. renumerado com@la Emenda a" 4.

abaixo:

EMENDA DE RELATOR N" 18-CAE

•Art. 21. A." micmemprr:scr; e os empresas de pequeno porte
go::ardo de facilicladr:s crt!ditlcios e contariJo com linhas especiais de
crédito. com condiçljc.r jOIYII't!Cida.t cm relaçdo 11 pra:os de pagamento e
juros. ••

Suprilll3~ o-~· 31, n:nun"''"do com&la Emenda ri' 4.
EMENDA DE RELATOR N" 19 -CAE

EMENDA DE RELATOR N" 12 - CAE

Ao parágrafo único do an. 22, renum"'fdo como 23 pela Emena n'
4, dê-se a redaçao seguinte:

~ coput do an. 32, renumcrado como 33 ~la Emenda n• 4, dê-se a
redaçilo seguinte:

•
. ..
"Art. JJ. A m'crocmprf!.~a e 11 e"!pf!SO de ..~no_ fO_rt_e
:ATI. 23• .................................................. -................,.,.-=-=- ·--'-- ·=-=- "'""s~õ ·1TOi/itíiCnto Ciíj'iiCtiCiiíã11i JõVOr'êciilfi"nOtpie respeita aos procusos
·.~
.
'
o
n-J. r.'.
'
..1- · - '
di''"'-rela#vnsaccncessdodcpatcnt~sedercgi.'ltrodemarr::as."
PDral:i' ~,o un1co. , c.K.lf!r .c...tccutrvo 11r.MJian,• outras me ~

para ;nccntt&'Or o:o agentt!s jinDncc1ros públicos e pmodo.f o estabelecer
limHet de crédito d{f(!}'(!11ciodo.f, prrll't!ndn os meio.t lleces.sários• ..

EMENDA DE RELATOR N' 20 _ CAE
Ao art. 34. renumerado como 35 pela Emenda n" 4. dê-se a seguinte

EMENDA DE RELATOR N" l3 - CAE
Ao coput do art. 23, renumerado como 24 pela Emenda n" 4, dê-se a
;:eguintc redação:

fi//-

"An. 2-1. Dm ro::ornMdt: quetnnoa
~b· do orr. 11
de.
rr•8.01:J. ti.: 12 rkohl'll rk 1990. flt:n:.'CD!foda pd4 LeJ ,.•IJ.J$4. ú .2&
1M tk:l:mhm rk Jm. !f~f&J deftmcrd4.t. m~
IIIWI'O'"""' c 110 nm.o
.:.tco fJt" a:r.tl'J. c apl~f-~tnn parv /G.tfl'tf:IJ' a prattJt;M étl1W11 o.

c..:,

"Art. 35. As implicaçôes jinonce~as ~ orçam~nrá~
deco"cntes desta lei scrbo incorporadas a Le1 de D~rernzes
Orçamentárias e r:nn.vif!ftoda.~ no f?rçamento da União no ano
suhscqüenw ao ,/o inido de sua rlgém:ia. "

.mr-.

~t::nllfpi.:trrml#'tt:WI~dcaidllnptlnt~~~~
rfk /M!l{UC71t7 ptlnt:. Gtt O /IJIU(C d: li.'.'I.~II/IJ MI/ ~llt pM opcrooJo
1r
~cunM .'lt'roo G{'lt~ nm E=&:u ;: ;,o !Jiiinrõ- ~·
Fcdt:ro/, mctmlr! p,.,rallllnimcml! tm lrrrpnvr1 JaÓ"t C'11'01i~o tk
M.:rmdnrto~ I! &t'T1fTJ< .f('MS I! o tr:.'lt:mll! f""'f'M'CC/JitQI~ ao ,.U.cro tk

o.,

!::!:----=~·"

r<daç!o:

EMENDA DE RELATOR N' 21- CAE
Ao an. 38, renumerado como 39 pela Emenda n" 4. dC-se a redação
seguinte::

"Ar/. 39. Rr..'vn;:am-.w:

0.1· Le1.~

nc!> i.256. de 27 de novembro

10

ANAIS DO SENADO FEDERAL
dr! /984. e 8.86-1, de 28 de março de 1994. e demai.t dispo:tiçaes tm
contrário."

rv • que palticipe de)apn:&fde ooUtta Pcsso&JUiiâiCi. ~ os·~cm:as
provenientes de incc:fttivos 6sc&it: di::tuadot &nCQ da viginci& da &ei n• 7.2S6, de

21 de novembro de 1984, quando se-llatar cfc: mi~ e antes da vigência
ck:sla lei,. no cuo de empn:1a de pequtno porte;

Sala da Comissão, 17 de julho de 1996.

GILBERTO MIRANDA: Presidente
BELLO PARGA: Relator

v • que: rc:lizc opcnções relativas a.:

AOEMIR ANDRADE
-~I!RSON CAMATA

a) ~açio de produtos 1!Stnngeiros, Wvo se estiver lituada em &n:a d.. Zona
Franca de Mtnaus ou da Amazõni& Odclem:al, a que: se referem os Dccm:osLcis n•s. 288, de2S de fevereiro de 1967, e 3S6, de IS deagono de 1968,

OSMARDIAS
JADER BARBALHO
L0DIO COELHO
WOJ.DECK ORNELAS
JfFFERSON PERES
NEY SUASSUNA
FREITAS NETO
MARLUCE PINTO
ROMEROJUCÁ
MAURO MIRANDA
CARLOS BEZERRA

EDUARDO SUPUCY
JONAS PINHEIRO
VALMIR CAMPELO
FERNANDO BEZERRA
BENIVERAS
JOSÉBIANCO
LAURO CAMPOS
ELCIO ALVARES
GERALDO MELO
JOSÉ FOGAÇA

b) campa e venda, loteamento, ineorponç.lo., locaçlo e adminis:tBÇlo de
imérvcis~

c.) ~o e depósilo de produtos de ten:Cros~

d} cimbio, seguros e distribuiçlo de titu!o::1 c valores mobíllirios;
e) publicidade e propaganda. C!CCluklOJ os~ de c:omunicaçto;

V1 • que preste serviços profuaionais de çarretor, dcspachamc. ater, empresário e
producor de espeti;culos pUblicos. cantor, mUsico. médica, d~im, cnfe:mciro,
ensenbei.ro. fisic.o. quimico, eccnomista, COIPdor, auditor, eswislico,
administtsdor, programador, an.aliua de sistema. ulvogado. psicólogo,
pro&:uor.- jomalist~_-pubÜcitãrio.--ou ~Wos, c--de qualquer. OiJtn.
pro6ssio CUJO cxetClCIO dependa de habilitaçlo profissional. Jcgalmcme ex~ sida.

TEXTO FINAL OFERECIDO PELA. COMISSÃO OE ASSUNTOS ECONÓMICOS AO
PROJETO DE LEI DO SEN.-\00 N- 32. DE 1996.

~o Estatuto da ~e d& Empreaa
de Pequeno Porte. dispondo JObre o ttUamc:ato

juridico diferenc:Wio. 2i:mpü6cado e fAvon:cióo

MAI01997

Patásrafo Unico. O disposto no irlciso fl c IV deste artigo nlo se aplica i
em c:cntais de comptu. bolsas de subcQati'UIÇlo, consórcio de exportaçlo c

parriclpaç.~o

a.uoc:iaçGes assemellwiu.

prcYistonosaru. 170e 179daConltiaaiçlo.

CAPITULam
Do Regisuo PUblico EspeciAl
An 4• O arquivamento das deciaBçõcs de microempresas e de empresa de pequeno
porte para efeito de registro pUblico obcdecc:ti. no seta!. i lcgislaçlo cm vig<~r e,. em
especial. .U dispesiçõcs deste Capitulo.

CAPi:TUI.o I

An. s· Tratando--se de empraa em c:onstttuiçlo. o titular ou Ot sbcio!J de'Vaio
dcdatv que a ~ bnna an.aal da crnpn::sa nio cxccded os limítes fixados no an. r e que

a empresa nlo se atquadra CID qualquer d.u hipóteKs de ccchJslo previstas 110 art.

;J- dea

lei.
§ 1• N empn::sas de que tma este utigo estio dispema.dOI" de a~ d:a
ccrti4lo criminal e:risida pelo inciso n do are. 37 ds Lei a- a.~. de 21 de
~bro de 1994, que xri. sub$tituida por d~o do titular
ou
administrador de que inexistem impedimento Jega1 i sua panicipaçlo cm empcesa

-a

§ 2" Nlo se aplica à. microemprcsa e ãs empcesu de pequeno porte o disposto ao §
:r do an. J•dal.ei ri" 8.906. dc4,.dejulho de 199-4.

Art. :- PaA oS fies do dilpoato QO ut. 179 da Coastituiçlo. CCIIalidcrHG:

1- mictoewpct:ia: ~ ~ mcn:snzi1 individusJ ou a peaoajr.widica. cujato:úca
bcvta aau.aJ. ~q& inferior ou iguala da:zzocot: e qumo mil rtm;

n ·anpres~ de pcqueao pone, • &ma tiiCl'actil ~ au • ~jl,ri;lic:a
... alo CDqUidnda. c:omo atJic:aoc:uJpia t telb l'fiCICil& ..... ..w ipl ou
iafio.ricc a quiabcm:01 extcataaiCis~

§ l" Os Ylloreo rdi:ricioo """'artigo ...... c:orrigidoo ....... que.~ da
UoódodcFocoldc--UFIR,oudc<>UUOõndicodordo-ttacac:tiri& que venha • ~ uitrlpusar dez por ceaiG,. • CXIIItlt do dia
1• da: maio de 1996, aa mesma proporç1o desta wn.;lo • Q--·ao;·...,-~
I Z' A...,..bn:tamalóopund&dc I"
a 31 tiotiooaoobrado coo!a

...

de,_..,

:

§ ]• No primeiro ano de a:ividadc., o 1imicc à n::ccit:a btuu. é c:alc:ulado
proporciontlmcmc ao aúmcro de mcsca decorrióos r:am a data da
constiruiçlo da empresa e 31 dedczc:mbfo do mesma &DO.~ Q

&aç.les de-

An. cs- Tratando-se de ~ ji <:onsritulda. o seu aaquadrlmento como
microempresl ou empn:s11 de pequeno porte dcpc:nderá do ~o ao órglo
competente de cornuniaçlo contendo os demcfttos i4cnti5cadora do atquM:mcmc
anterior e a declaraçio, de teu. titular ou sócios. de que o volume da tcoeita bruta anual da
emp~ nlo e:ccedeu. no ano anterior, os limites no art. r. e de que a empresa alo se
cnqu&dr:l em qualquer das hip6tc:scs ~ cxdus!o prevista no 1ft. :r data lei.

Att. ..,. Feito o n:giltro. as cmpresa1 de que tn.U. esta lei adourlo, conforme o C:UÕ,
Ioso ap6l leu DOme emp:tt:SUia!. • exprcsd.o ~ ou ME. ou empresa de:
pequeno pane. ou EPP.
Parignfo única. O uso das ~ refcridts neste artigo é privativo de:
microemprcsa. e de cmprcst de pequmo pene.
Art. r A penia da c:ondiçlo de núuoeootpoua ou cmprt:sa de pequeno porte. em
clec:ormlcia do f:XCeiSO de tcceita bntta. 16 oconut te o falo se verificar dunntc Oois mos
consec:utM:ts ou trCI anal ahermdos.

Nt. 9" A. micteempfesa ~ como cmpreU de pequtn0 pene e: a empresa
de ptqueno pon:e que tenha pe:n!icSo esta condições cm ~ do excesso de receita
bruta anual, bem como a empresa. que foc ~da do regime deua. lei camurücarJo a
oc:or'tincia ao órglo de registro até o ükimo dia do méJ subseqilenle à data em que o &!o se
\'erificou, ~ fins de caDCeiamemo oo altetaçlo do registro e:specW.

3"Éexdufda<lo oqimedcda lei • ...,....,
I .. c:onsâtulda sob a forma de -.x:icdadc: per aç6cs;

Parágrafo ünico. Recebida • comuni<:&çlo, o iq:let compctcme ~ pan..
que dela tomem conbec::imemo os dc:aWs 6rBios interessado& cu 6cbitu fedcnl, e:stadu&1 c
~

n - cujo titular ou &6cio paniàpc com mais de cinco por ~ do capita.l d<: o.:tra
mlpra&. ~ que • ru:eit& bruta aaual J.\Ol* du cmprci&S iflteriigada;s
~ O limite fixado no inciso I do artigo aataiot, DO cuo de

-

acroempresa. cu do iDdao II do rMIIDO arriso. ao cao de empraa. de pequeno

m • em que o tiru1ar ou sócio ICja ~ jaridica ou. aiDda. pcaoa 6Dca domicilia.dt;
1110

c:xtcrior;

,,,

Att. 10 O enquadnmemo ou a recla.uificaç.lo rdC:ridcn nos art:1. 6•. s• e ~ n1o
~ altc:raçio, daiUacia. ou qualquer testriçlo em telaçlo a. c.oatmos ano:aiormeate

- . .............

--------------------
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§ 1• Os órglot: liscalizzdores da administrzçlo Esudual e Municipal esu.bekc:crio
c:onvinio com os 6q;los de rqi.stto pua os fins praistos no capat desCe

artiso.
§ 'r

Rccebid... a c:cmunieaçlo. os 6rglos fisalindores proec:derio i imedi.lu.
ínsc:riç.lo da miaocmprcsa c da empresa de pequeno porte cm seus regiscros

Art. 12. Os nquerimentos e cornuniaçOes prniEto nes~e Capítulo poderto ser feitos

Art. 22 O n:gulamcnto desta lci e resoluç.ões do Conselho MoncWio Nacioaai
tom.u:lo efetiva a obrigatoriedade de .u insrituiç&:s financeira realizan:m u operações
financeiru ativu de que u·aaa o art. 21

An. 23. Ás irmituíções financeira püblic::u e priv1d.u :scri concedids remuncraçlo
especial dos reaJlhimentos compulsórios, proporcionalmente U aplieaçOes em openções de
cridi1os dcstítw!as a capitAl de giro e a investimentos das mict'OempCCS&S e ernrn-esu de
pequeno pone. ou a reduçio proporcional desses recolhimentos e dos encaixes obrigatórios.

por via postal.
Parigra.fo único. O Poder ExCOJtivo adotari. ouuu mcdidu para incentivar os
agentes fir.&nccircs pUblicos e privldos a estabelecer limites de cn:ditos

CAPÍTULOrv

difereuc:i&dot..

provendo os meios nc:cessários.
Do Regime Tnbutario e cà SimplificaçJo das Obrigações Tributiriu.

An.. 13./u microempresas e as empresas de pequeno ponc sio isentas dos tributos c
contribw;Oes pr~Sios em lcgislaç!o especifica.
Art 14. A esc:ritunr;çlo da microempresa c d;t

cmp~

Art. 24. Dos recurscs de que trata a alínea "b..do art. 11 di. Lei n• 8.0'29, de 12 de
abril de \990, &a'CSCCfltado pela Lei n.. 8.1:54, de 28 de dezembro de 1990, sedo
dcslinados, no minlmo, um por cento c no miximo cinco por CC\to, a apliç.a.çOcs ~
para lllstre.u a prestação de aval ou fiança cornplemcnur em operações de c:réchto para
micnx~pre3.& c empresa de pequeno porte, ate o limite de sessenta mil ruis por opcnçio.

de pequeno pone senil

simplifie&.da. oos tennos do regu1arnento
rdcrc
Parigrafo ünico. O disposto neste artigo n1o dispens.a as empresas ndc referidas da
guarda dos documemos rd&tivos is compru. vendas c serviços que reahz.arcm

Art. 25. As diretrizcs e oonnas rtgulament.a.doras da presu.çlo de aval. a. qut se
anigo anterior, ficam a argc do Conselho Delibenltivo de que tnta o § t• do art.

I>

10 da :.ci n • 1.029, de 12 de abril de 1990, .acrocenu.do pela Lei n• 8.154, de 28 de
dceml.:·ro de 1990.
CAPínrLO VTt

An:. 15. A microempresa. e a empresa de pequeno pene n1o CS11o is=tu do
recolhimeTltO dos tributos d~dos por tercem~s c por elu retidos,

_Das Penalidades

pequeno potte obed=crão a modelos :simplifica.do!O,. .aprovados em regulamc:n:o, que

~. 26 A firmt tnet'CintiJ individual ou a pessoa jutidica que,. indevidamente.
enquad; ar-se ou penn:.necer enquadrada como microemprc:sa ou empresa de pequeno pcmc

~o para

estara S.Jjeita &s seguintes eonsequCnciu e penalidade;s

An. 16. Os documentos fiscais emitidos pcL&s m1croempreu c pelas empresas de
todos os 6ns previstas nalegisb.çlo tributiria.

An. 17. O a:d2strzmemo fisal da micro empresa c da cmpres.a de pequeno porre

I· pagamento de todos os tributos e conuibWÇlSet dcvidQS. ccxrigidos

seri feito de oficio, rrw;hame mlercomunicaçio entre o orpo de reS'Istro c os org30$ fiscais
competentes

~~ari&mentc _e acrcsc:idos de Jl:!ros _de__ mon. ~- multa esbbclec:idos na
lcgl_!l_aç,lo_tri~~~_nl~qs_ct_a_~- ~ ~que~~s ~~~ser pagos
até a !:lata de seu cfctivo pagamento;
- D - multa prevista. no incisQ II do art. 4• da Lei n• !.213, r:le 1991, oc cuo de dolo,
fraude ou simulaçlo. e,. c:specialmentc, nos cuos de &Isid&de de dcclaraç:lo ou
ínfonn.tçõcs presudas por seu titula.r ou sócio h autoridades eompetenCes;

Parasrafo Uní~. Os ôrg!os fedcrai3. eswlu~s c munici~s 111ta't:$.$&dos no
c:ad.utramemo fiscal. de oficio. da mia~ e da cmpreu de pequeno pone.

euabdeccrlo cmwãúos com os 6rg1os de rqpstro para os fins prCVtStos no c:2put deste
artigo.

CAPírot.ov
Do Regime ~denciãrio c: Trabalhisu

Art. 18.

base nos incerlliVos desta lei;
IV • dc:scnquadramemo, de oficio.

o ttcolbimcn~o du contribuições sociais c: dos cncarsos tnballUst.u de

n::sponsabijidadc du

tmJ)I"eS&S

de que trata cst.a lei sai simplificado c cfc:c.w!o de fonnt.

""'""""" oonfonnedúpu= o ....,wnento.
porte

m - multa de cinquenta por- cento do valor rnonetariamcme corrigido, conforme a
ftriaçio da Unidade Fiscal de llefctincia - UFm.. dos emprêstimc:ls obtidos com

Pa:rigrúo ünico. A contribuíç!o adicional da microe:mpraa e da c:mprcsa de pequeno
pua custeio daJ prcstaçõc:s por acidente de trabalho seri Cllcubd.a. pelo pcn:etttuai

mirl:imo.

Parágrafo único. O tiwlar ou s6cio de rnicroc:trqm:sa 0t1 de cmpreb. de pequeno
porte rtsponde solidim. c limit&damente pelos atos de$Critos nesce artigo.
Art. 27. A adulteraç!o de documento ou a fahidade de ded~ções, c:om "Vistas ao
gozo dos beneficies desu. tci, configuram os crimes de falsiiieaçJ.o de documento c d~
fabXW:Ie ·,dcolõgica, previsto:~ no Cbd•[ro l?enal

CAPITULO vrn

Att. 19, O Poder Executivo estabdcceti procedimentos simplific.ulos que f1..cilizem o
ca:mprimcmo da lcgi$laç.lo previdcncWia e b'lba1hisQ,_ por parte das ~.presas e
cxig~as burocriticu e ~
w::ess6rias que sejan ineompariveis com o tntamcnto simptific.&do e &vorec:ido pnrvisto

anprcw de pequeno porte. bem camo para eliminar

..... "'

li 1• A n-.iaoempresa c a empn:sa de pequeno porte ficam dispcnsadu de .-!eruu u
notiticações a que se refere o § z- do an. 139 d& Consolidaçl.o da!. Leis do
Tro!Who.

§ 2"' O disposto no c:çat ~artigo alo dispensa a raieroemrpesae a crcxaadc
pequeno porte das seguintes obrig:aç&s:

Das DisposiçlSes Gera.is c Transi1óriu
Aft. 28. A fíK.I.)iz.açlo da microer'nptna. e da empresa de pequeno pene teri c:ad1er
orientador e, salvo em casos de dolo, fraude ou si.mulaç:io, somente .aunwi tstu c:mpre:us:
( • se, COIUUWia irrcgularídade relativa a falta ou insuficiencia de reeolhinlcDtQ de
encargo, 1ributo ou eomribuiç.lo e a descumprimento de ccmcl.içõc& de ~

ou a

exilfência Anitiria. desatender a empresa a actiócaçio para wx:u a

iaqularidade;. ou

II ~ na caso de rcinc:idCncia.

n--d&Relaçio AnmJ deWomu;3<3 Sociai>-IWS;
m ~arquivamento dos documentos <::omp:obstórios de cumprirDcnto das obrigaçõea
tl1balhistas c previd~ espcc:ialmente folhas de ~· recibol de
:u.Iirios e demais ~ o::nnpronntes de dQcom.os cfctuadol o de
rccolhimct~eo das contribuiçOes e cacugcs referidos no art. 17; e
IV- dep6silo para o Fundo de Ganntia por Tempo de ScMço e FGTS.

Art. 20. Nas rtdamaçôes tn:balhistu. a mi~ e a emprc:a. de~ por1e
serto retw'cidas. pelo ~ dos cuuos de pericia para ~ de.~ de
insalubridade ou perittdosidade quando o n:spcctivo laudo concluir pela~ dcsa.a

""""'""'

CAPÍitlLOVI

Do Apoio Crcditic:io

Art. 21. M micoc:ulpie:s:U e as empresas de po:jUCnO pene~ de facilidaclcs
c::n:dióciaa e contl.lio com linhas c:spcciais de c:ráfilo, a:m coodições &Ycm::idaa em m.ç:lo
• ptUOI de pasamcntO e juros.

Art. 29. Os órglos públicos,. no âmbito de sua eompctCncia. ~irlo •. a~é ~
diu a))Os a rcsuiaJnentaçJa desu. lei, os a1os complementares 1\eCeSSirio$ ao inCentlVO do
óelc:l:rYoMmcnt emprewi.a1, 1 úciliu.çlo do .acesso ·~ c:réd'n~ c ~ ~lific:açlo. dos
pcoeedimeniOS de rcgisuo e baixa e dos documentos fíiC&lS. prc:v;dc:nciários a 1nbati&tu
da mtcloanp•m c da empresa de~ porte.

1\rt. 30. A microempresa c a empresa de ~eno porte terlo tratameata
difcteac:iado e &votuido no que respeita aos pf'OCCIJOs rdativoS • concess1o de pUCntCI e
de n:gi:stto de ma:rcas.

Puigrafo ünico. No prazo de até noventa d'w apôs a. tcgulamectaçlo. desta lei, o
Podet Executivo~ iftttruç&:J neeesúriu i. ececuçlo d') lfu:posto neste arugo.
Art. 31, A fi.nna meraruil individual ou pessoa. juridica enquadri~ como
empn:31. de pequeno porte que, nc perioó:o de cinco ou aws .aaos.

rcic:roempn:sa ou

pennanocer sem~ atMdade ec:onõrnica de ql111quer espécie~ fD:iUCRr e obta' a

bsixa no registro competente, independentemente de prova de quitaçlo de ttibatos e
CIOCil:ribuiç&& pan. com a Fazenda NIICioaal..
Jvt. 32. M implicações tmanceUu e orçlr.!.entUias decorrentes desta lei. teria
inc:orpor.iu a Lei de Direttizcs Orçuncntirias e cormgm.du no Orçameato ca Unilo do
mo subseq,uenze ao inicio de IUI. vigêocia..
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- Ãrl.. 6.- Trauncb·se de-em~ J~ -o:i:nitftutcb.-o
lltant& .limples coml!:lC&Çio. da qual constaria:

Art. ll, O uatamcnto dUcrmciado. simplificado c: faVOil!Cida de que tna. esta lei
alo adui CIW'OI- bendicios que tenham sido ou· que vierem & Jc:C' COGCCdidct à
microempraa CIZJIP'"S& de pcqucoo pcxtc.

c.

rqistrÕ serâ.

reall%a4c mt:-

I - o nome e a ldl"nWlc&çio da. empreu. individual ou 11:1. pessoa Jl1richca e dP
seu~ aóctos:
II - a lndicaçl:J do ~t:o antetror da empresa lndlv1du=..l ou do arqutn.
mente dos ateS =:nuuvcs da aoded.ade;
ni - • c1ecl&r&eio do titular cu de todo.! m s6c:kls de que o volume d.a rrcdt.a
bruta anual d.a cnq::-esa nlo e:u:edeu. no ano actenor. o lmlite ftx.adc no art1co 2"
e dfl quel a empresa nic &e enquadra. em qualquer dai hlpowes âe cxc1us.i.o rela·

Art. 3<4. O Poder .&l:cutivo tqiUlameDwá esta ld no prazo de noventa diu

-

MAIO 1997

Art. 36. Revogam-se as Leis n•s 7 256, de 17 de novembro de 1984, e 8.864. de 2S
demuço de 1994, e demais dispoSições em contrario
,'

dCllW1as

no uu.o :r

desta Ld.

Art. 7' Tratand~e de empresa em consUtUieão, deve~ o Utular ou aód.o,
eonJonnc o c:uo. cr-b.r.::~.r qiHI a reetlU. bruta anual nio ~edera o lun.lte faado
no arttto 2' e que csu. nio so eoquadra em qualquer du hlpóte~~es ~ excludo
prevlstas no arttco :• d.e:lt& Ld.
Panrraio WUa;:. O upstrn de tmns lnchvld.w.l ou .lodedadc mercanUl Hrt
feltO ns forma re(W.&d.a pcla Lel n. 6.939 <'>.de 9 de .aetembro de 1981.
Art. !• Feito o :"':flSLro. independentemente dP &lten.cio dos &tos constttutiVC$,
a m1croempresa a.d.;:arã. c:m seCUi(la ' sua denomlnllçÍic ou flnna. a eXJl~

cM.u:raempresa.o, ou abreYJadammu:, cA!E.o.

ParacnJo lln1co. t: pnvativtl du .m.l.c:roempn:su o wo du n:pressOes de q;ue

tnta est• an.tco.

Art. 9' A em;nes:a que c1ei:ar de preencber- os reQuistto.s fixadOs nesta. Ld pua

o .1eu mquadnmellw come cucroemp:resa dner:i. comunicar o fato ao órtão

DOCUMENTOS CITADOS NO PARECER E ANEXADOS
PELA SECRF:TAR IA-GERAL DA MESA. ·NOS TERMOS DO ART. 250,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO REGIMENTO INTERNO
LEJ: N, '1.:156 - OE 27 DE NOVEMBRO DE 19tlf
Estabdcc:e aom.u intep"antes do Estaeu~ da IWc:roempn:::sa. re.t.thlu
ao tn&&II:Mn1G d.llercadado, ~o e favora:ldo, aos cam~ &dmlullera&ho, trlbat.í.rio, preri4cnc:ü.rio, l.r'&balbaU. cred1tido e de di:'RP-

Do Rqime Fbcal

..,lvUnento empre:sarla.l

o

Pnlideate da

~

3: (tnnU.l d.iu. contackls c1.a :rc:specUva OCCl:W:Dda.
'
Parálf'8,!o Unlco. A perr:ia d.ll. c:cncUçio de m.lcroemprea, em decorri-DCi:L do
e:tteUO de receita l::uta, só ocof"J"eri. se o fato se verUics.r durante 2 (doisi anos
____c;_m:~:~~Y._TCn_® 3 <t~ i &r.~os altemsdOs. fic:ando. entretlmto, .1uspema de Imediato
a ISençãO fl:l~ p~_t& tiO _U11KO 1J data Ld.
Art. ID. 0:1 req~nmentc.s e co:mmtc:açóes previstos neste Cspitulo poderio
aer feU.o:s pela. via JXIIW..
CAPrrtl'LO 1V
tente. no praza Ge

ll. A rrncTOempr=a íu:a .ucnl.<l. d.os 'tJUmtc:s tnbutos:
Imposto sobre a Rendo~ e ProventoS de Qualquer Natureza:

·Ar1..

I -

~lia..

Paço Aba' que: o Calllft.UO Naeiclnal decreta. e eu unciano a •qu1D.te Lei:

Rela;~~ ~~~l~s~b~~~s~~t!_~~~clllo. C1mbw

e Squro e .sobre Openr;ões
Imposto wbre Serv~ços de 'Tr&nspone e Comurucaçõell;;
~~-~m~:o sotm: a Extraçio. a CircuLação. a Distnbulçio ou Comumo de
III -

CAPmn.o l
Do 'l'ralamcll&o Fa.'orcdc1ct & Jdlc:roempreu.
Art. 1• A. mlctoelnpru.a I! useruradu uaamc:_nto c11!ermc.w1a, simpl.lfk:ado
• ta"I'Clmddo, 1101 campos admmistrac.vu. tr.l.butirio. prevíd.ena&r•o. tr.abslbista.
CftdlUdo • de ~vunento e.mpresan&l, de acordo cem o dl:!iposto nest& Le1.
Paràpalo dako. O tncamento ata:beledda neau. Lei nio adui ouuos bmefSdal cp,~~~: tmbl.m &Ida cu Yte~ a cu cocc:ec11dos .U auaoempta.U.
A:t. 2"' Ocaddaram« ~- pua os f1nl d&sta Lei... pcuau J\lrt·
dlcu • u Unau IDd.indl.Wa que ctvenm rcce1ta bruta anual 1;u&l au m!enor ao
ftlor IIGIIIiDal de 10.000 !c!= znll) Obrlpeóes Reajus~vei:l do Te:couro NIIC1Dil&lOlt'l"N, CGm&Ddoce par ~ o 'ftlar dr:ur& UtUlos DO m!s l:1e )UleU'O da &DO-

-.

f 1• Para .rate da apura.çlo da receit:a. bnita mua.l, seri sempre coml.deraclo
J&DClJ'O .a. .u do dezemtlro dO aa.o-bue.
1 r No prfmá:ro aDO de att.tclade. o Umite da. :rece1ta bruta .1ert e&lculado
~ 110 :nUmero de maes c1tcamdo3 entre o mts da const1;Wçio da.
c:aJpNI& • u ót damlbm do melmO aDO.
I :r A truWormaçi.o da. empresa, firma tndiridu21 ou soc:tedade mercmUl.
em :ada0tii4lica&, e 'f"iceo.wersa.. aio & tmplic:&ri em denUne&& ou cutn. restriçio de
coatza:ct. CIOIDD do locaçio, de pratação de sc:rnço:~. entre- ouucs.
.ut. ,. Nio u 1DClW. DO ~ dt:lt& 1d. a empraa:
I - CllaltitWd& .aob a :Orm& de .aoded.&de por &ç6e&;

o

pa$odo da 1• dt

n - an que o t1b;2l..u w a6c1o aeJ& PM&Oa juzid1ca ou. érd.t.. 1*10& tilica
domlcW&d& no atenar:
UI - qw putiCtpe de c:apltal da outn. JX&SO& Jurldica n:a.&h'a4oa oa 1n.esUmmtos p:oftQWtta c1ll UICUIUYGS Jisaa efetuadl:ls antes d.a w:IJtnca 4octa. Lei;
IV -CUjO tltWar ou aódo partld~. com ma1l de 5...., Canco por centoJ. do
capital d& outra ltalpraa. clcsi:M que & ncrit& bruta. anual &10b&l du empzaas
laW1!pdU altn:puu o l1mltt; ltDdo 110 a:t1p aniUicr:
V - que r.1ia CJpa'aQOcl ftlaUaa a:
aJ Jmpart&ÇI.O ~ pfOCNlQI esua:nceucs, w
ac esttver &ltua.cl& em tUu. dA
Zona Pnnc:& da l4aa&ua ou d& AmUOaLa Od
& que se reten:m os Decretos·
l.âl DL211 (t), de 21 de tnerato do 1116'1, & 3Sti (1), da 15 de qodo da UIU;
b) compra .. ftDI1a. I.Otame::ato. lacorpon.cio. locaçla • &dm1D1straçio di:

dt

_,
.,.,

~ e depól.iUI de l!rochttos ckl terceUos;
c:lmhi.O, lel".ltO e tUst:tbwçio da UWJ.oa e Yaloru mab~;

&)

publlddade

c•

-·

VI - que

t ~

pra:~

Uita, vetennUio.

PutCQ.{o llmc:

exeluldos O& ft1.c:ulos de COanm1caçlo.
m~o. en~m. dvopd.o, den4espachanto e outro.s .servlÇOS que .1e 1bes pouam

•ervtl;os prufwiotlais c1e

e::~nom1:1ta..

O dJ.sJ)CStO nos Itens III e IV d.elte a.rucc n10 se aplica. a

de sm~ em Centrau de Compra:;:, Bclus de Sullconln.Laçio.
Oo:IIOrdo de Expc:-.açào e outn.s asiOd.I.ÇOes :usemelh&da.s.
pudd~o

CAP1TtiLOli

Da Dllpeaa. de Obripçi5a Burocriüeu
Nlo R &Jilleam U llllcoem'J)n:US IIS ex1renc:w e Obnpçócs de ll&tU·
rua. admin.lstntiv• ::leCCttentes ela leplaç.áo !ederal. ressalnda.s u estabeleddu
nata Lei e as dcnu.:s obnp.çOes m~ ao ezerelcia elo pocl..er de potk:b.. inc:lu·
Art. C'

U'N u retarentea a

:netruloJ~a

M!&&l.

CAPmn.oiil
Do Rqiltro Elped.al
Art.

meato

s•

O fCI:Ir.:'O da m.taoempreu. no
as ::nma de&t.e C&Jd.tulc.

apedal.

órcio competente cl:lservui procecU·

v-

(Yetadol:

VI - c:ontnbwçõea •c Progr&m;a de Intqração Soc:ial - PIS. _,em pre}uizc
da& cil.n'ltO:S dcx empn(2.do.s amd.:t. a.ao UISCntC.IIi, e 110 Funclo de Invesumento Social

-

FINSOClAL;
VIl - tuas lede~ vmculadu_ exdus1vamente ao ex:ercicio c1o poder de poUcia,
tuas rodoVia.r.ta tic.ic. e de contrule:~ meuolótJ.CW e das contn·

com C%ceçio das
buiÇõcs deVlcW.

t!

aos órcios !!e

!~ proftwcnal;

't" ~~l.et~ e tenlOlu::tlem.o& remt1Detsl4rios C0

redstro .relerü1o 110S &niros 6"

t 1• A ue~ a que se refere este aruro nio d.J.spensa a nueroempresa do

~~tO da

parcela rel:luva aos tnbutoS, a Que •e obnra per Lei. devid.ol por

1 2"' A.s tu.as e- emolumentos remunentónos dos ato:s subseqUentes ao recistro
d.a nucroemp~ nic poderão aec!der ao Ya.lor ncmm.al de 2 Cdu:Lsl Obr~C&C;Oa
Re:I.Jusu.veu do Te.scuro NacionAl - ORTN.
I 3• <Vetadol.
Ar- 12. As mlcroemJ:res.as que de1x:arem de ;m:mcher u condições para seu
en~nto no re;ame desta Lei tlcu:ío IUJeltu ao papmente dos tributes
1nadenta aoà.re o valer d:a ~ que exceder o limite !Daclc no aruco :o data.
Let. bem como .IOI:lM os tuas reradores que- vaerem a ocorr.er após c tato ou &itUa·
çio que uver matn'ado o deunquadramer.lto.
Art. JJ. A tsenç:io referida no arti(O 11 abraz::tp & dispcnss. de cumpttmeMO

f~ ~~~~:~~::~:Uw: s.cessonas . .u.lYO :as. expressamente prevJSas nos :amros
Art.

14. O o.dastramento fiscal cb. nueroeml)f'Cl& •m !eito de ~. mediante

lctercomwuc:açia entn o órtão c1t: reruuo e

01:

órcios

cada.sU'alS

compeunu-s.

An. ts. A m1eroempresa está OJ:I:pens.ada de esertturaçio «owetado), ficanc1o
obnpd& • n:mnter arqutYAda a ctoeumectaÇio relauva &05 •~ cqoc:Ws que P"·

ucar ou em que tmenser.

An. 16. Os docwne:nto.s fisca1s emitidos pclu mtcroempresu obedeceria a
modelo sunplibcaao. aprov.uio em rerwamento, que sef"Vlri. para todos 01 f1ns
prenslOS na lepsJa.ção trtbuUrta.

CAP:TUI.OV
Do Rq1aae Prnideudirlo c l'nb&lhbta
Art. 17. f'l.c:un use;un.cios AO$ tit!Jl:u'e.s e .10c1os das m1CnlemJlre:us, bem
~eus etnPret::ldos. to'dos- os di.relto.s PreYJStos na ~~~la.çio pnmdend:tria e
trabalbl.st:t, observado o chs]XlSto neste Cap1blk>

como a

Art. 18. O Poder ExecutiVO deverá estabelecer proeec:Umen~ s1mpl.l.lic:ado.l,
que bclnem o C'W'nPnmento da ltlll!:~çâo tn.balh:sta e Prevuienc.lari& pelas nuerocmpn:s:u. IISSlm como para ell.mmsr n:Jrenciu burocriUcu e obnp.çee. aceuOrias
que. mesmo pnm.st::IS na. ~t..;ão em ViiQr, se1am meompaUwa com o trata·
menta c11ferenc:i:ad0 e ta~recida prnuto N:ll& Lei.
Art. 19. M l:licroempresas e seus emprep.d03 recolher~o a.s contribuiç6e:l cfes.

t1n.&das ao custeiO d.a Prev:ldéncil. Social de seorao c:om o preVlStO lla le~açáo
cspedflea. ob&erwadc o serumte:
I - 1. contnbWçAo do empl'tPdo será calc:ulad:i. pelo percentual minlmo;
II - 1 "''ntnb!Jjçj.o d.a m~e:roempresa p:ara o euste10 du prestaç6es por acl·
dente do t; )alho aera 1(Ualmente ealcul.ac1a pelo peteenttlal :m.rum.o:
III reeolbuneato das 'ICOntrlbutçoes d.evtd.as p~ nucroempres.zs pod.eri.
ser c•crusc. ~nrlobZ.d.ame:nte, d.e acordo com uutru~Ou do Mlrustro d.:a P.revtd.énc:la

e

u.. _tenc

SOd.l.l.

A:-t. 20. ..s m:c:roempres:as bcam dlspensadas ée ~1i!tuar :tS notlb:ac!les a que
se reterem c. 'I ZO e 3•, do arua:o 139. d:l Consolld.açio c1:as LelS da Trabalho.
Art. 21. \ ::Usposto no antro 18 desta Lel nio dls:pensa a mu:roemp~a do
cwnpn~tcl
• sC1r~Jlntes c'tmpçóc::

---------------------
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dt.:t.u.&. .J; anat&ÇOea na Caru:tra de Trabalbo. lt' Pn:Yidtnela Sad&l;
&"S:~raen:ar a Rtll&çio Anual de ~ SodaiJ - RAIS:" ·
III - manter arqulva.c1Qs o.s doc\lmeatos camprobatónos elos direitos e obrt·
p.çOes trabaUW;W e prevtdenciuas, espedalmente lelhu de p.ap.raem.os, rectbos
d.ft nltnos e remW'leraç6es, bem como eaml)ronntcl de desccnto~ etetuaàDs • de
neolhlmento ass contttbWçbes a que se retere o aruto lS ddta IA:l.
Art. 22. As m.lcroempruu e:stio suje1LU ao d~ito J):lr& o F\u'ldo de Ga.nD.Ua
por Tempo ~ sernço - FGTS. na. torma 111a lel.
I -

n -

As ope:I"&&;;Iu a que ae refere o ut!to anterlar, de V&lcr ati 5.000 ldnc:O
u:us <1Uereoc:1&dU beneficWldo a trl~CtWmpre&a. enquanto u
f1c:ario rectrttaa .. JianÇ& • ao aval.
1 1• AS operae6d a que u refere esta a.rtlto nio solrerio cohdkionamentcl
na ccnccsào ou bbençl.o ela ~. nem tw~ de .sa.lc!o• médios, aprovaçio
Art. :U.

o~. ter1.o
pn.Jlt!U a:f&1.c1U

mn1

dAI

aphcaç.io, nem camprov~ dO cwnpnmento do olmpç6cs.
quaisQUer ór&:iol ou enUd..a.d.el. c1a admliUitn.çio P\).bUe&.

lnclultn fLsc&ls, Jlel"&!ltcl

I :O fVIItsdo).
I :r fVetadO).
I ,. Pk:am :raaalndu do d.tlpo&tO uo I 1• data art110 u ath1.dn.del de apalo

n:latlvu u .t:us cermdal, 'tecnolóctca. mrn:adolo,;tca e f1nsn.
que executacl.u com o ccme:númema do m1c!OemP~. cm toda

~.

cetra.

dald1t

u.~•tapU.

I 5'" Compete ao COnselho MoM:LU1o Nadon&l disciplml.r a aplle:. ,oo do d11·
DMte •niCO. podcado aume:msr c.s limites tiDdO& em aeu •capu~ t...cadcl,
como dtabeleeer .. NAÇ6I:I aplld-. noa eucw óe dacumpr'Unrn::.

po~to

bem

e• tv.ucsol.

t

,.._
C4Pntli.O VIl

Art. 25. A peuoa Jurldica • a firma 1nd1"11Chaal que, .sem oble:'Tlnda dos requi·
aucs 4ata Lei., pleireu aeu e:aquadra::Da<to ou. n: t!Uftttver mquadraàa como mtc:o-

Glpres& catar:& aujdta U &eC\IUJU:I

conNC~utudU

• penalldada:

I - caneelsmento de oUclo d.o .aeu repstro como mtcroempnsa:
II - ps.pmenta de todos os trtbutcs e ccnU1bul.ç6H; ~. como se lSeDçlo
l.l(Um1 bouTCUO exatid.o, acraddos de .1\lnl$ m~rtos e coneçi.o a:xmatána.
conu.d.os U:lcl& a c1&t& ~ q~.oe ta11: tribu~ cu COC.UibuiÇOer. clnenam Cêr s1dD

.Pt.cOS ató a data do aeu efetivo pap.s:aa~ta;
UI - multa. puD.iU-n. eqUin.lalte a:
lll 200'A. <d.uzeatas por cento) do T&lor atu.alindo do tributo dendo. em caso
de dolo, fraude ou ~:tmulat;io c, especDlmentl!, nos euo& de blstdade du dc!cla·
raç6e.s ou lntormaçOes prestadas, por &t ou aeus &óao:l, U: autandscie.s C'llmpet.entes~
b) SQ~ Cesnquenta par cento) do ..ter atuaimàa Clt tributo dntdo, DO$
derru.u:.

cuos.

IV -

nesu Le1.

p:.-mento rm dobro dos enca.rcos dos emprtstimol obtidos com t.&e

Pa.racrafo úwco. Os neu.nos que ae ~m do papmem.o referidO no
uem IV deste~ tvetado), constituidc o f\ando de ÃSiist!ncla a.MtCI"QeJ:DPraas,
reculamenLado r.: ~ric10 peJo Ministério d.& lnd.Wtna e do Comerao.
An.. .2tl. O tltular au aócio d1 ~ zapcmQen. aalldá.na. e wmi&ad&·

& ~er

mel!têpelas canaequtnau c1a apUe:açia do &mltl aruenor,

de consUtwr nova wuor.:mprr.:ss ou pan:ld.par de
ra desta Lei.

IJC&ndo,

asaun.UZlJ)OdJdO

ID\lU2. já CX%1lente,

com

e&

fa.o-

Art. 27. A falsidade du ~ pruta.d1s para. obtmçio doS beDetidos
dub. Lei cancterua o cnme do &rt3~ ~ do Cddi&:o hn&1. um pre,IU:i%00 do llfJU
cnqu.ad..r&mento em outras !1curu penais cabtfti&.

-:.. ~

Da

==

~ de CriiWo Trilltdúto

Art. 28. CVetadO).
\
A.."t. 29. N tirmu ind.lriduals r.: aociec1ada ccmerda.is c ctris. ldent11~fttl
coma mieroem-proa. &ecUnd.o estabeleee ate EStatuto, que a p&rttr de J• ck iaue.tro
de Jgal nio to:nham enrcldo at1Vld&c1e ecan0ra1c& de ~r espécie, poderio
requerer a $UII ba1u no RecUtro com;o.t.eD.te dentro de 180 lcalto e oatmta) dia
• conta.r da cbta da 'rictnes& dtl&ta Lr.:t. ~ de proa. de )UitiDcaçi.o da
tributo e contribuição ecm. a .Fu.r.:c.d.& E'\1h1ica federal,
,

hrilrafa Wdco. O& bmr.:~ de qu• ua::am (fttado) e O:ccçub deste. art:tco
.slo concedJdol sem prejw:o da. apbeaçio da dJipoato ZIO ut!1CJ 25 da:ta x.J.,

Lei:

Do Tratamento Juridico Difcrcnci4do
Art. 1'

Fica ane&:uT:a.da Ss microcm-presas e ils emJ)I'esas de pequeno porte
e fnvorceido nos campos :ldminlstTn1ivo, tributlicrcditicio, n:t conformidade do di:;posi.O nest.o l.ci.

tratamcntt~ jutid1c<1 simplifieodo
rio,1nlb.::~lhista, prcvidcnei:irio e

CAPÍTUlO II
D:a D..:finâçli.o de Micmemprcsu c d.e Empre~ de Pequeno Porte
Arl. 2' Para o1 deitas desta Lei, cansidcram-ae:
I - microempreao., n pc:asoa juridic:o. c a firma individuol que tiverem receita
brut.:l anual i~ual ou inferior :a.o vo.lor namin:~l de duzenua e cinqüento. mil Unida·
des FUca1& de Rc:fcrCncia - UFIR. cu qualquer outto indic:~dol' de .::~.~alir:~ç.io monet.ãria que venha • aub&litui•la;
II - cm-preso. de pequeno porte, a pcuoo juridic!l. c a lirma indivicf.aal que, nõ.o
enqundrtuina como microcmpn:atu>. ti:vcrcm rcceit.a brut.:l anu:::~l iE:ual ou inferior o.
.etceent.:LI mil Unidades FJSCnia de Referência- UFIR. ou qualquer outro indica·
dar dct atualiuçii.o monct.;irio. qua venha a subatituí·l&.
51 1 O limite da receita bruta de que trata utc nUco, apurado na período
da ]t dct janeiro a 31 da dezembro de eada ano, .erá calculado c:onaidero.ncfo.M o .ao
mat.õrio du rcceitaa bl'ulas mcnaaia divididas pela. valores dW~ Uaidada FiK&is
de Rcferi:neia - UFIR vi~nln noa l'i!!Spceti~ mese•5 2' No primeiro &no da atividadc,. o limite da r<:ccit.;J. bruur. :~c:r.:i ealc:ulado
proporcionalrncntcl ao nUmero do rnc.e• deç.arridoa cnLre o m~a de eonstituiçlio da
c:mpn:aa c 31 de dezembro do mcamo uno, deaeon&idcrad:ts :s fnçõc• de mêa.
13' O enquadramento da fll'mtt. individuul cu da pessoa. jurídica cm micocm.·
presa ou em emprcaa de -pequeno porte. bem como o seu dcscnqundr4mento. zuio im·
plicaria altcrnçio, denUncia ou qualquer reat.riçio crn Nlaçio a c:antrat.oa por elu
anteriormente firmado..
I ol' {Vetado).
ArL 3' (Vetado}.

CAP(TIJLO III
Do Rccistro Eapccial e Enquadrumenlo
Arl, 41 A pessoa jurídica ou a firma individunl quo, antes da prnm.uiJ'IIÇâo
desta Lei. preencher ca requi&it.oa: do enquadramento como nuaocmprcsa. oa cmpre·
u. de pequeno porte:, comunica.rai. esta sit.uaçio ao ôrcão compctc:ntc:. p:::~ra í.uo do re·
Ji&tro especial, na forma p~iata. neste Cupitulo.

Art. 51 'Iratando·se de empresa jã constituída, o reri5tro será rc.Uizado me•
dinntc simples comunicaçia, da qual con5tario:
I -o acmc e dcmai5 dadoa de ide~t.ifiençio da firma. individual ou da pcs&o:a
juriO.ica c de seus ~õci.oa;
··-a indicnc:iio do rcristro de firma individual ou do :srquivamcnto doa ato&
cans~: .llivoc cb sociedade;
- a dec:lllr.o.çio da titul.o.r ou de todos as sõeioa de que o volume da receita
brut:'. .ual da emprcao. nio c:xeedc:u, no ano .anterior, oa limites fixado& no& inci·
aos I .. ; c na § -1' do arti~a 2" dcst.a Lei, c de que a empresa n:io se enq~Udra em
qu:~.lc~,;. ·das hipóteses de exclusão do .::lrti'o 3" dc.;u Lei.
Po..:.i~:afo Unico.
O re:istro especial da micracmprc:;a c c:mprc:.;:t de peque·
no port~ acr.i !cito em conformidade com a kPalo.çiio cm VIE:Or.
A.rt.. 6- Fei~ o. comunieo.çiio. c iodepc:ndcntc:mentc: de ulter.ilção do ato cons•
tiLut.ivo, a mierocm-prca.::~. adCilllrá, cm sc~id:1 ao seu nome, :a cxprc:sS<.i.o ~a::aieroem·
prcc=.~ ou. :abTevi:ad~ment(', "'ME~. c a empresa. de: pequeno port.c, a cxpt'CSSão ~em·
prcs.::1. de pequeno portcN, ou NEPP".
Par.ir:rafa Unic:c. E -privnt.ivo de mic:rocmpre:~.:1 c de cmprua de pc:q~eno por•
Lc: o uao do.A c::c-prc&SÔC& de que t.rata cale arti~.
Art.. 7W O Q~:io incumbido de rc:~ist.r.lr :t.s míc:roemprcs:ns c •• cm.pn~us de
pequeno pnrt.e, conrorme o dillpo~to ncnc Capitulo. ccmunicar.ã esses rc~tl"'a aos
ôr;::ias fi~c:ali:r.adores da Administr.:~çãc fcdernl. cst:adu.o.l e municipo.l.
Parâ&:r:a.fo único. Feita a c:omunicaçio, os ôr;:âo& fiK:~Ii:r.o.don:a proc:edcrii.o
b. imc:dia~ inscrição da mieroemp.rc:s:::l. c d:l empn:s:a de pequeno pc:~rtc: cm seus re-·
~istro~.

CAl'%TtlLOO:
DUpollliç&:s Ganb
Arf., 30. O Poder Eeeuttvo reculamentari • presente ld. no pruo da tiO
uesuntal dias.
Art. ll. El:ta Lei enua em Yi(Or ll• ds1& de au& publlc:lll;:i.o.
Att. :l2. Rewpm-ac u ~por.tç6D em ccnuário.
Joio F.tputlttdo - Pres1dr.:nte c1& Rel)t1b1Jea
EDW10 Galria&.

Marilo Badará.

Ant.6nlo DeUtm Neuo.
RESOL'O'CAO N, 'M -

sc~intc:

CAPiTULO I

Art. 23. As m:ic~presas seri.o useruradu condi(:ões espeeia!mente tavore·
dc1as nas oper..;õcs que realuaren:l com Wutuiçlles bn:anceu"as pUbbcu e pnva·
du, tnc!u:nve b&noo& de descnvol'fimrnto o entlcl.a.de& ofiCiaiS <1e lln&:IC.3mtnto e
tomcnto b empnsu Wt pequeno porte.

proj•tos, p1.aDo3

LEI N. 8.864- DE 2& DE MARÇO DE: 1994
Es;tz::r.helecc normas p:ar~~o as Microcmprcsas- ME. c Empresa-.. de
Pequeno Porte- EPP, rclo.tivo.c o.o tra.to.mcnlo dHcrcnciad•t c
simplificado, nos: campos: z::r.dminislrativo, riscnt,
prcvidcnciário, tro.balhi.cto.. crcdit(cio o de
desenvolvimento cmprc.cnrht.l (arhç:o
179 da Con5lituiçli.o Fcdcl'z::r.l)

O Prclaidcntc: da RepUblica..
Faça .snbcr que o Conçc:.ua Nacional decreta c eu sanciona a

CAl'%TtlLOVI
Do Apoie Credlt.ldo

di'

13

DE 2'r DE NOVEJ.IBRO DE: ISI4

Auto rua o Go~rno do Esta.dO de Santa Cat.anna a eleftt em Ct1 lC.lOT .n3.Q91S,
o moz::r.anto de :lU& d.ivlda con:;ol.ld&d:L m~ma

'

CAPiTULO IV
Do Dcsenqundro.mcnto e Rccnquudrumcnto
Art. 8" O de~~enquadramcnt.o de microcmprcl& e o de emprau de pequeno
porte d.ar•ae·â quando exc<:dido. 011 rcspcctivoa limitc:a de receita bruL:a. anual {txa•
doa ne &rti~ :z- dast.B Lei..
I 1" (Vetado}.
§ 2' Desenquadrada a mic:roc:nnpT-e&ll, paua autc:matieamcntc ii f.:Oeldi~o rlc
emprna de pequeno porl.o, e cata à condição dct emprc:u. CJ;Ciuida do n:pme desta Lei.
Art.. ~ A cm-proaa de pequeno porte reenquadrada como cm~ e a mi·
croc:mprcsa rc:enqu.adrado. na condição de cmpr-c.. do -pequeno porte comuniccrii.a
enc: falo ao ó~o do reciab'o especial (Capitulo III), no pr&zo do tnnta diaa. a con·
ur dn data da oc:orrC:ncia.
Par.U!:r:lfo Unico. Recebida a comunic:nçio, c ór,:-.iío competente: pnnrideneia·

14

ANAIS DO SENADO fEDERAL
ni. para que dela tomem canhce1menLo oa dcm.a1a· óJ"Jii.OS int.ereaudoa nu órbi~a !e·

deral, eauadual o municipal.

CAPiTULO V
Du Rca:lmo 'hlbutdrio e Fia&CAl
ArL. 10.

{VeLado).

MAI01997

roções cujo valor nio ult.n~ o tc!to eatabelceiào no art1co anterior e dcada que a.
rn~mFfta • a. empreaa de pequeno pon.c não tenham condíçàes de oferecer rann·

tiu re~~il ou fidcjuuciriu. ou de coatratu ac,:uro da eridito no valor total d., mUwo.
Art.. 26. ~ dirctrU.el e nonnu rerulamentadoru da ~iode aval. a que
rcfcl"tt o art.ico 25 dcau Lei. ficam a carco elo Conselho Deliberauvo de Q\le tn.·
ta. o f I" do a.rtico 10 da Lei n. 8.154, de 28 de dezembro do 1.990.

•~

Art. 11. A cacritunu:ão da mieroc:mpreaa o da cmpre... de pcquel'lo porte •c·
râ aimplifac:adtl, nos termo. a ercm di•poato& pelo Poder E.x«:ut1va n11. rerulamcn·
t.nçiio desta Lc:i.
;

Art. 12. A mieroempreaa • a cmprcaa de peQueno porto não ut.D.o J.ent.u dQ
rccolhnncnto doa tributo& dcv1doa por tcrU:Jroa ct por elaa reLidu.
Par:irrafo Uníco. O d1spoato no ''caputM deate artico nio diapen.aa as empn:!·
aas nele refcridaa da suarda dos doeumenl.ôs rel.ativoa i.a compras. vendas o aervi·
ÇDll que reali:z:arem.
Art, 13. Os dccumcnt.M; rlS~i• emilid05 pelas mic:ocmpreaaa e pel&a empre·
aas de pequeno pqrt.e okd~rio a modetioc auopliiieado., aprcvado. am re~lamen·
to, que acl"''iri.o pnra c.cdoa os fi1n prevaatoa na lcrialaçio t.ributór1a.
Parãgt"aro único. Ate o Ultimo dia Util cio méa clc abril do ano-calendário seguinte acrà cnt.rccuc :1. Declaração Anual S1mplific.o.da. de Rendimentos c Infonna.·
Ç'Õcs. cm modelo &lmpliíicado, aprovado pela Secretaria dlil. Receita Federal.
Art. l-4. O cadns;t.ramcnto fiScal da. mic:rocmpreaa e da cmpre.. de pequeno
porte acrã feito ele oricio, mediante in~rcomunic.aç.ão mtnt o ô~io de reciatro a o;
ÔI"''.Õ.oa fiscais cadastrais competentes.

CAP'ÍTOLO VIII

Dili! Pcruúidaóea
Art.. 27. h firma individunl ou aocicdade que, acm ablervãncia doa requiai·
toa desta Lei, tonLa.r cnqu:~dn.r·ac ou mant.C!r·ae cnqu&drada como microcmpreaa
ou empresa de ~ucno porte, estani aujcit.a U ac,.uintca penalidades:
I - (v•tado);
11- mulLO prevista no inciao 11 do artico -11 da Lei n. 8.218a'. dt~ 29 de aco•·
to de 1991, no euo de dolo, ínude ou aimulaçio, e, especialmente, noa CUOil de falsidade de declaro~& ou iníonnoçõu prcatadas, por acu titular ou aõcio, ila auco·
ridadea competentes;
IU - aphc.acão aut.Omllit.ICI. de mui~ de cinquenta por cento aobre o valor mo·
nct.ariamcnt.e corr1rido sobre 01 empn!st1moa obtldoa cem base nesta. Lei. inc!epen·
cientemente do cancelamento do incentivo de que tcnb:l sido beneficiada.
IV- ctllcel:unento. de ofic1o. de enquadramento como mkrocmprcu. ou como
empresa de pequeno porte.
Art. 28. A falaid:adc de dcclar:J:çao presbda objctiv;J;ndo os beneficio& desta
Lei caracteriza. o crime de que trat.l o Drti,co 299 do Côdico Pc:na.l, sem prcjuizo de
cnqu.:~dr:J:mcnto em outra.s fi;uras penais

CAP!TULOVI

CAPiTULO IX

Do Rcr:iime Previdoncidrio c Trabo.lhiata

Diaposiçbca Finais c Transilõriaa

hrt. 15. Fu:.:~m a&U"~radas ao& 'litularea a aõcios du microcmpre~~u • daa
empresas de pequeno porte:. bem como a acua cmprerado., todos o. din:it.cs previa·
\.o>& na. lcciala.ção prcvidcnciãri• e tnbo.lhiaUl, OO.c~do o di.posto nntG Capitula..
Art. 16. O P.odcr Executivo catllbclccer.i pf'OCCdiment.oa &implif~• ~uo facilitem o cumprimento da. lccialaç.ô.o prcvidcnciliria c t.robalbiat.a, por pa.rk du mi·
crocmpi'CS4& e crn.pre31l& de pequeno porte, bem eomo pQra. diminar cxi~nciaa bu·
rocrliticu c abricnf;C)ea aecaõriu que &CJilm 1neompativcia com o t.ratamcataaim·
pliíicado c ru.von:c:.ido previsto nesta Lei.
Art.. 17. Aa mi.crocm;m~au, u cmpreua da ~qucna poru e aeua rcapeeti·
voa cmprecadoa reeolhcrio aa contribuições dc&UIU'Id.. •o t:uateio da pravi.dênci&
aociu.l de neordo com o proviato na ie~:ialnç.ü.o especifica. obae.rvado o acpintlll:
I - a con&ribuiçie d11 microemprua para o c:uat.cio da.& r;,rutnçõu par aciden~
t.o do trabalho "'râ caleu.lada pelo percentual aúa.imo;

ArL. 29. As fannaa individuai& eu sociedade& comcrciaia c civis c:nquadrâ·
veia como nuc:rocmprcaa ou empresa de JJequmo porte: que. duro.ntc cince :nos, não
tenham 1:!2~1'1'ido a.tividad~ Cf!<l1'1Õmi!'a de! qual~:~ucr c•pCeic. pGder.io rcquer~:r a obter a buixa no rcciatro competente. indepcndcntemcnt.c de prov::., de quiução de tri·
bulos c CG1'1Lribuiç.ii.o p.nra corn a Fuenda Nacional.
Art. 30. AI impliac;õea Gr(tlment.i.riaa c ranancciru dccol'T'C!ntcs de1t& Lei
serão ineorporadn â l...c!i de Diret.ri:ca O~a:mcnt.áriaa c coru~id~raclu no 0r"~;4Jften·
t.o du. União do ano aubscqiientc!.
ArL 31. A politu:a de tarifa• público.& para a microcmpl"esa e o. emprc:u de
pequeno poru contemplar& acmpn os prcçoa minimG& concedido& a quai.aquer ou.·
tras empresas, adot.a.ndo·IC o mesmo critêrio J:lllr& a vcndn de bcna c serviço& por
pnrtc da C:mpt'C!&Il& e entidades püblicu.
Art.. 32. (Vc:bdo).

li -o Podcr Exocuüvo upadirá i.aatrw;ôu rola&.ivu &()I ncolhimeato eqlobado du CGiltribuiçõea previdenciãriu du tniCJ"'Ott\pnu.a• .mpnau de pequeno
porU oU. aaua cm.prepdoa. eatabeleccmdo pruo Unico para aua aretivaç.io. oblarvada a periodieid.ade meual:

UI - u iDitru(Õn a que u rcf~ o incial) anterior deverão. tambim. ~r
o rccolhimanto dQa eootribuiçõea por iatermêdio da rede bmcüia autorizada a a ut.i.•
lizaç4o do d~nt.oa de arrecadação aimplífiC&.dos.
Art.. 18. A. microempreaa e a emproa de pequeno porto ac:ri,l) J'U&IU'cidu dotl
cuuo. de pericia para avaliação de condições de insalubridade ou de perieu.la.idada ae o reapeetivo laudo c:oncluir pela. inexiat.êocia deuu condicõea.
Art. 19. Sem prcjuUo de aua &Çlo espccifu:a. u ftae:a.liuçõea trabalhista. prc·
videncitíria e tribut:iria pr-eat.o.rio arientnçãa â mierocmpt"e&a e â empnu. da poq~
liOpcnU.

Art. 20. h mierocmpreaa • a amprcn. de pequeno porto ficam. diapanaada.
de efctuar u nolif~e&çõn a que &t! refere o 1211 do art.i~:o 139 da Conaolidaçio du
Leia do 'n'abalho,
Art.. 21. O dispcato noa articoa 16 e 20 dula Lei nio di.rpenu • m..ic:roempn•• e a empreu da pequeno porte do cumpnmcat.o d .. aeruintea obripQÕM:
I - .a!et.ur u anotaç.õea ~ Carteira de Trabalho o Providencia Social;
II -apresentar a Rclaç:io Anual de Informa~• SociaU. - RAJS;
III - mantt:r arquivados os documentos compn\batórioc doa dircit.M • obrip•
ÇÕU. trabAlhistu. c prcvidenci.i.rioa, especialmente folha& de paramento&. recibo& de
aalliria. e dcma~ remunerações, comprovantes cl.e dHCODtc& efetuadot. e de ncolhimcnto du centribuíçõca a que ae refere o artiro 17 dcata Lei: e
IV -controlar oa peri.odoa de feriu de aeua cmprecadoa.
Art.. 22. Aa mic:roetnprcana e u empresa de pequeno JKlrte' esllio aujcit.aa ao
dcpôaito para o Fundo de Garantia dQ 'JCmpo de Scrvlço- FGTS.

CAPl'I1JLO VIl

Art. 33.

(Vcltado).

Art.. 34. O Poder Exec:utitre rerulomeat.:lni eat.o. Lei no prazo de noventa d..iu,
a contar de sua pu.blicaçio.
Art. 35. Ravop.m-ao •• clisposiçôea em eont.rário.
lt.Dmar Franco- Presidente da RcpüblicL
Mauricio Corria.

RESOLUÇÃO N. 29- DS.2-t DE MARÇO DE 1994
Autoriza a União a prcatnr pru.Lin em. opcnç:io de crCdito cxLcrno do Ea:t.l·
do do Maranhi.o ct~m a Banco lnt.cmaeional de Reeolut.ruç:io c Dcac:nvolvimcntoDIRD. no mont.ant.c de CRS Ia6f2..(20.{)(M),00. cm valores de 30 de novembro de
1993. equinh:at.c a ?8.224.320,-t Unidadca &aia de Valor - URV ou
USS 19.000,000.00, bem eomo autcriu o Eatado a coat.r.:l.tar o empréstimo. dc&ti•
nondo·ae oa reeuraoa ao ianao.ci.amento parcial do projeto de ft!abilitac;ii.o a coaacr•
nçio de rodovia& do Eatado.

DECRETO DE 23 DE MA!lÇO DE 199<
Dispõe aobre aumonto de capital aoeial da Companhia de Navcpç:iio lJoyd Bn·

süc:Hro.
LEI N. 11.383 - DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
lutitui a UDidada Fi.acal de Rd'crincia, altet& alqial~ do
lmpoato sobre a IUoDàa., • elA ouuu pro-rid.eciu
O Pruidente dA Ropúblic:l.
Faço aabcr que o Concreaao Nacioi\QI decreta e eu SAnCiono a .seguinte Lei:

Do Apoio Crcdillcio

CAPÍTULO I

Al1.. 23. À miei"'C:mpreaa e it empn:aa de ;>cqueno porte fieam Uac!&Ur&daa
eocdiçõca fa'IOI'Cci.d.u relativa.menlc a CRC&11:'01. financeiro&:, pr::~.zo. c ,.anmtiaa. nu
cperaç:õea que ~alizarem cem instituições financeiras, ineh:aive bancoa de duen•
'ICivimento e eat.id!ldea ofici.nis de fomento, na rorma a aer ~rulament.ada pelo Poder Exeeuti"VO.

Da Uaidad• da Referincia- UFIR

Par.i.l:l'&fo único. Fica c Poder Executivo autoriudo a incentivar 11 foment&!'
oa occntca fana.nceiroa pUblico& c pr1vadoa c estabelecer liahu de cni:dito difenn•
ci.ado áa mu::rt~em.prcaaa c ila empresas de pequeno porte. bem como a eonaLit.uir :lun•
do p.:1r.11 ~:ar.o.nti.a. de nv:l cu fa.nnça, induliYc p!'<lvcndo os m.cica ncceaaârioa.
Art.. 24. Noc opcr.:u;õe~: a que .cc: rdcrc o artico ant.cri<lr, do valor até 'Yin~
mil UFtR, as carnnti:u cxi;:id:as fic:am restritos nos prôpri<.o,; bem finnnciada., à fa&n•
ça a ao aval.

Mt. 1· F'a(:.Q instituida 11 Unid.:ad~ F~ de Referênci11 - UFIR. como medi·
cia de valor e p:.ria.metro de .:atu..:ahz.:1çào monet.úraa de trJbutos c de valona e:w:pna&011 em crun1roa na le~laç~o tribuW1.::1. federal, bem como os rel:.t1voc n multu
e penalidades d~e quolquer natureza.
§ 1~
O cltsposto nesta Capitulo •pJica·&e a t.rJbU005 e contribuJções soeaais,
íncluaave prevtdc:nc..inu.. de antervenç:í.o no domin1o aconõl:lllco e de 1ntenan dot
caugoraaa profinions.J.c ou econOJnieu.
§ r t ved:~d.:a a utihzaç.lo d11 UFIR em negóew JUrídico como reíar•ncial
de eo:rr•ç..i.o mon'"-iria do preço dot benli ou &ervlÇOS e d. s.:al.:ir1os. :!.lu.guhaa ou "rto·
y.o.lt1H".

Art.. 25, Dos recurso:~ de que !rata a aline:l "b" do nrt.ito 11 da. Lei n. 8.JS.Im,
de 28 de dezembro de 1990, até c1nco 'llC!r cento ~o .ano devem ser dcatinadot~ a apli·
cnções fln.nncelr'&& para l&:llrear a presuçio de aval ou fiança complemcnt.u' cn ope.

i\: t Z" A expresaão monet.:irin d:. UFlR menanl sertl fix.::1. ~m c:ad.::1. nléa·<:a·
lendt!r .... e Ca UFIR diári.:a racarA lu~n.:..:a v.:ar1.:a~o cm c.:a.da eh:~ c a do pr1mcaro
c;!~ do Jllt:a . .r.à içu.:1l )J. d.:a UFIR do me&mo mb.
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! 1M O Minlstl)rio da Eeonomln, Fozcnd:t e Pl::.hcJ.:llmcnto, por ~ntcrmódto
!o•=~rt.amento ela Race-u..:r. F•dor~. divul;:~.r~ .:t expr•u!lo m~matária cb. UFIR
.:ai até o chn. 1:0 d~ J:l.DC'U'O de 1992. pllr:l eu• me., tned1::antc :1 .:aphc:;1çio, aobrc
Cr$ 126,8621. do 1ndace N:~.cton.:al de PM!ços ao COnsuaucior ... INPC ac:u.m~tl.:).do
desd• fev.r.tro atf: nowmbro da 1'391. e do lndtct de Pr-e-ços .uo Cc:msumWor Amplia·
~.E;~~~c~·-d~~~~ro de 1991, .a.pur.o.doa ~lo lnsutur.o Bro~ili:o d• G.ogr.J.fta

__,.

bl at.'- o pruneiro du:a de cac!.:~ miu11. a p:t.rtir dc l:',dc íc-~retro 't.~a 1992, com
bue no lPCA.
1
§ '2"
O IPCA. :li que se- r~:ft:re o p:ll'~G't':lÍO =.nterior, aer;l, const1tu!do por·~·
rte "peci:ll CIJJ:ll apur:~.çAo c:omp~nderll o periodo entl"e o di.'t 16 do nMs Anterior
a o dt:.. 15. do mea <l.e refe~nc..~D.
§ 3~

lntcrrompid:J..:.. .::.opu.r:u;!lo ou dn..ulr;.a~?o d.::t. soér1e e•pec1:!.1 elo IPC A, 11
expressj.a m.one~n.a d:~. UFIR sel;'ilo est.Db.lectd:a com b~Ue nos \ndac.:aóol;'es dlspomveas, obuf'v.a.d:a proec:edoit~1n. oem Nla~ 11quela .a.pun.Gos por IQ.Unuaçlbea ofacsai•
de p.nqua•:~.,
i <4~
No c:.aao do p:~.rb.rrafo .:mter1or. o Dep:t.rt.ame-nto da. RAc:eit.ll Federal
d1vulrarà :t. metodolo~.a ~oud:t. parn. .a. deteormmaçAo d:t. expreas!lo monaç:iri11 dn.

UFlR
§ 5~
O Depart.:lmenlo d;~. Rec:elt.:l. Feder:al divulpr~. Com :an~cedoitnaa, :1
exprua•o Jnonaú.ria. d:~. UFJR d.,ãra.:L, com bau :aa projaç.ao da ux.a da inflação
medida pelo Jnchctt da que t.r:~ota o i 2:" d ..to a.rt~so.

15

lU -a quan;t~ equival-e-nU! a qu.arcnt.:l UFIR por de~ndente;

. ,rv- u contribuiç()e5.p:lr8 a PreYidinc:i.:l. Seci:..l da Un11\o, dos Eu.adoa, do
Dtst.nto Fader.. le dos Mumc:tpwa;
V -o v..lor de mil UFlR, corN"spondanta k pucel11 i•ant.:l G<UI nru:limen~o&
provon1enta1 de :~.posentadoraa e. p•ns~o. t"r11nafarincin para res•nva rem.unera.G:t.
ou rft'orma pago.t ~l:~o Prev1dinc1:1 Soct:tl d.2 Umia, dos Est:!do•. do DJnt"tto FltQ~.
r•l• ~o• Munlclplo.. ou JlOI:' q':'lllquer peuo.a.jur!d1c.a de dtreao püblic:o iawrz:~o
a parur do ahl1 em que o cont.nbwnw comple~tar ••..ent:r; e anco ano• eh: iG:adec '
4'\:'t. ~1. Nn dcclarn~o de ajuste anual to.rttgo 121 poderio ser d~uzidot.:

f- OS p-.gamentc' fe1t01, tiO O.tlo-cnlen~no, .:1 médiCOI, dentzata.a,. psicôlo~a,
fisaotaro.~ut,u, fononud,Ologos, t.ero.peut.as ocupac1on.:us a bosptt.:lis, bem co~no
as deapesu provena•n,es de ex:..meala.bot.:l(Ot'I:I.IS e serviços radiológ1eos;

II- na <:ontri.bu1çóes; e do<l.ço•s e(etu:~d.:l$

:11

cntid.:ld~s de que tr:a~ o .:1rtigo

1;" d.3. Lei n. 3.830':.'. de 25 doe ~embro de 1960, obsei'Yad..:a. as condiçbe• esubel•·
c:adu no ll.rtlto 2:0 da mesma le1;

III - a.s

do:~ç:ões d~

q\le

tr:~t.:l.

o :..rt1ro 260 d.:1 Lej n. 8.069 11 !, de 13 de julho

de 1990;

IV-::& son1.:1. dos valores referido• no .arugo 10 delt.:t. Lei;
V -as ónpesu Ce1us com uutruçio do contr1bwnte e aaus dependentes ad·
o lima~ :~nual mdl"idu:~l de se1scentos e c~nquent.::l. UFIR.
§ 1~ O dUJpasto no 1nciao I:
a) SFb~.... t:t.rnbõm, aos pagamento& fen.os a etmp"II&S bruileiru ou autorisadaa a funcion.::~r no Pllis, destinados A CQbert.ura de dcapuas eom hosrutaliu.çio

§ Cli~
A expr... i.o mone~n.:l. do Fator deA.tu:alíz:.ç!i.o :Patrunoni:al- FAP,
IQ.I.Ut.uído em Gecorrêncaa d.:~. ida n. 3.200 11 •, de 23 d<t junho de 199l, seri i~al,
no mlls de dezembro da 1991. k •n:presaio monetJ.na da. UFIR apursd:r; c:on{orme
& a!Jnaa ''a" do§ 1~ d"t. artigo.

e cuid.:1dos mtd•coa e dent.ànoa, bem eomo 11 1mti.d<l.des que useprem d1reito de
:.\t.endirncnto ou reuucimento do desp. . u de n:a.n1nza m6dic.:L, odontol6siea e

A es~Ua monatil"i.a do coeficien.~ utilizado na. apur.:~.r;:tt.o do c:mho
de enpttal, de que ua.u. .o. Lea n. 3.21B11 l 1, de 29 da agosto de l99l. eorraspondari

prio

§ T.'

hoapitalar;
bl rneriap-M soa papmentoa feitoa pelo contribuinte, rel.a.tiY'os ao uu Pr6·

.a. parur d112 J&DII!U'O de 1992, k exprnsll.o monet.ó..ria da UFIR mensal.
Art. 3~ Os val.oraa expressos em cruzeiros na. \e~slaç.ào tribut.:liri:t. fiam
convertido. em quantidade de UFIR. utilizando·•• corno divitora
I - o valor do Cr$ 215,6&56, se relativos a rnulu.a.e
nawreza,
II - o va.lor de Cr$ 126,8621. D<lS demais euo..
CAPITULO

penOl.hd~e• ela q~quer

n

Do lmpoato aohr. a &.anel& d.aa Penou Flriou
Art. <(!' A r<end.a. e os pro~ncos da qw:a.lqu.er n:atlln-:z;<l., mclu..ve o. r.ad.Un•n·
e g:..nhos de C!%ptt:l.l, percobuioa por pa..oas fiaac::u: ~sadenus ou dal:!liciliadaa
no Br.uil, ser~o t.tibut.::ado5 pelo Imposto sobra :1. Renda n:t. fof'll1:1 d.a lapalo.ç.l.lo yj.
gento:. eom u modific::~ções intrOduzídu por nu Lei

Art. 5:- A pardr de 17 de j:.neiro do :t.no-Qlendiri.o d~ 1992. o lmpoato sobre :1. Rencl.<l. mcidenta- sobre os rendnnentos de que tr.1t.:1m oa .:~rcr<~t -r.. r. a 12
c!:t. Let n. ?,713 131, de 22 de de:zcm.bro de 1988, eer.o\ calculado do acordo c:om a M·
S\nnte t.::!.bel:t. progruatVll.:
(em UFIR.>

AU 1.000
Aclma de 1.000 o.U
1.950
Ac:UilA de 1.950

Pareala & Deduzir da Bue da;
Cil.culo (em tJFIR)

Ahquota

n-

dew:r4 ser pll(I:O

~chmentos.

do o

pagam~to.

f 3~ A •oma d.a.s deduç6. . prevdu:. nos iDeWas U e m tstl limiwla a dez
por cmto da bu.e de dleulo do im~t.o. :aa daclu:Lçio de ajusta &AUI.'.
f <~ As deciu.ç6u d4t que trata -~ art:iJO sert.o conTUtidas em q~e
d• UFIR pelo valor desta no mb do pacame.nto ou .no mia til\ que ttverem sido
conaidaradsa na base de cAlculo sujeita à. incid•~ meJaa1 do lmpoet..l.
· A.rL 12. As pnso.au ffsieaa de ...rio aprasentar anwUmente Gaclarar;io de
lljuste:, aa q~ .. deu-rrninsd. o .saldo do lmposto a papt" ou .-.alor a ser teiUWl'clc.

i

l~

O. pnhoa • que ee ~ferem

Q

ares-o 26

daat~~.lAi

e o inciao I do ut.i·

zo lS da Lett n. 8.13-4, de 1990, a.rio apurados • tribur..aclos em aap.o.rsdo, nt.o integr.~~io :1. b . . e de c.11eulo do Imposto 1obre :1 Renda Nl d~:c:l.::~r:~.ç&o da ll)USW DD.ual

• o Imposto pqo

n~

pocier._ 1er cladu.z.ido na. detl:traçi.o.

~ 2:"
A declar:..çtao de ::J)Uste :.\IU1:ll, em model.o l:l.prov:a.do pelo Dep.:~.~n
cl.:t Receu.:~. Feder:~~!. d~ver;1ser õlpresent.::~d:a .2te o Ultimo dJ<l.\Wl do mês da .nbt-il
do :Lno subsequente ao d:.. percepçâo dos rendimentos ou g::&nhoa da e:t.pha.l.
i 3:' Fteam díspe~daa d:r; a~ent.aç:io de declu:açAo:
to

d~io. !Rclusive Gr.:~.tif1~~., de Natal ou. Gr.:1UGC.::IIçio

l - Mri convertido em quantid:ada de UFm pelo ~ ~es= no mH em que
rendimentos Corem r.cebicloa;
_ C.

ç4o dos

••ue dapendant... ;

ai as peuoua f1sicu eujos rendimentos do t:r:ab.:llbo au:ti.::lltilldo, no anOoCII.lan·
N.a.t.:ilin::t., confanne o cuo
aeresciàos do1 dent!lis N!ndimentos recebidos, u.c:eto' M :a4o tributados ou tributa:
doa exdwlliv:unen~ n:11. fonte, se,J:lm i;u.ais ou iaferioru a t.naze mil UFIRo

1.000
1.330

Pa.rtlp-afo Unico, O imposto de que tnlt.ll esto: art.ip .. ri c::t.lculAdo sobre
oa rea.dunentoll eCativamento: n~:t~bidos em c.ad:a mle.
Art. 6~ O 1mposto sobre os rondtmentoe de que tr:~ot.:l o <l.rtiCO !r.' da Lei n.
7.713. de 1988~
DI

e ao da

i~~c::~:i:~o:~:~e~':.~::..:~::,~:sds:1~r:~;:~~c~~·...:~:~~r;:.a:::~

com
Física. ou no Cadauro de PesSCIU. Juríd1~::as Ge quem os nabe\1, pod~ndo, na {4}.
ta de docu.ment.açio, ser fe1t.11 indi~o do eheqult nomín;ativo ~o qu."'l foi ef•t.\1&·
I 2~ Nio n incluem entra u deduçMs de que trata o inciso l.J.nu art.ip
.u despesas rn1.arcidas por eatid&de de qualquer espkia.

lOS

Ba. . deCücalo

u-.::~;~mento

:~.ti: o ítltimo di:~. útil dj

mls

subhq~~ n.o d& pereop·

'\

Partl.p-a!o único. A qu:u:atid®e cb UFIR de que U'.::llt:l o inciso I se ri recon..rtid.::ll etn cruze1ro1 pelo wlar cb UFlR no m.is do p:..pment.o do imposto.
ArL
St:rn. preju.lzo do1 papmenUls obriptór1os estabel~iclaa n:a lq:iala.
çio, f1ca f&cult:~.do ao contri.b'l.linw efetuar, no cuno do ano, complement.:I.Ç!.o do
unposto (IUIII Cor devido sobre oa; nmcl.u:!tentos Heebido&.
l

r.

Nt.. ~ O imposto retida na fonte ou P.::IIP pelo eontrib,'l.lia~. uivo disposi~o em ccncrárío, serli. deduzido do npur:..do na forma do i:ncuo l do artigo l.S ÓH·
~Lei..

Par.tgra!o Wlico. Para •feito di re<&uç.io, o im}:IOSto retido 01.1 p:~~o se:ri con.,.rtido em quantid&de de UFlJl. pelo valor d.aata:
a) no a:oisttm qu. o- rendimen~ (ore:m pa(CIS ao beneficiárao, no caso da im·
poato retido na Conte;
b} no mi:• do pagamento elo impo&to, noa demaw euoa.

bt oa <a.posenudoa, in.::~tivos e pansiorUa:t.lla .dA PA.-idincia Social da Uni411,
dos EstAdos, do D1str1to FClder:t.l c dos Muntcfp·ol ou dos rnpectivos Taso~os.
CUJOs proventos e ~n1õcs no .llno.e:alen:i~rio, .::llttellcidoa dos dem.:~.is rondirnctJttos
recebidos, ltXCIIto os n.Qo tribut.:ldos ou u-íbut.ados exclusJvn.men~ n:t. fonte, uj.am
lcuats ou irúenoru n u-eu mil UFIR;
C) out.ns pnaou rtaieas dedarad- em .o.to do Minisuo da Ecoaomia, Fann·
dA • Planejamento, cuja qualíflC.IlÇ6.o fuc.al HAI'm-• a prMIIr'IGÇA.o doa cont:tolH

fdc.aia peln. dminiatr.D.Ç4o tributAri.&.

An. lS. Para •C•ito H cilculo do imposto a papr ou do valor a Hr fteti·
tu.!do, oe; nDdimantoa "ffl.o coavwtidos em. quantidad• da UFIR pelo -.lor d ..t&
no IDM am qUIII for.m 1'K41bidoa pelo beneficiário

Parqrafo ánieo. A bue de cAlculo do imposto, na ~H ..,;u.t.a aa.ual, •
..,... a4i!ere~ eD.trea.asomaa,•m. quant.idade de t1FlR:
a) de tocloa os rartdimentoa: percebidos dura.nte o ano-calend.trio, a:ceto 011
iHbtoa, 011 nào tzitnn6.-nia • os tribut:ldoe •scluaivamatue a.a. Conte; •
b) das dedw;6as da que unta o IU'tip 11 chata Lei.

.Al"t. 14. O ruul~o&.do da ati.ridade rural urtr. 11purado HJUD® o diapoato
na Let :a. lt023' 7', de 12 cl.• abril da 19SO, a, qwmdo pcWtivo. Uu.eçar4 a baae cM

~o do impoato defmida no utiJ:o AnUtrior.

11~ O Z'ftulLDdo da ati..illade rursle a bue elo dlcu.lo Ga imro&to .. rio
ezprnaoa cm qYQtidada d• UFIR.

Art. ~ A. ncaius e dHpe..s a que se ref•ra: o artigo~ da Lei n. 8.134 11 41,
de XI de dezembru do 1990, ..rno converadaa em quantidade de UFIR pelo valor
ci..ta no mU 0111 que (orem r.acebidu. ou ~su. rapecti"t:Lmenu.

J ~ U reoaitu, dHpeau • llemaia valoru, que inurram o resultado • a
:::.:ato~a~=~~::wrtidoa em UFIR pelo ..alor d•su. ao mie do efatiTO pa·

Art. l(l. No determinnçio da bue de cálculo SUJt!lt.:l. a incidCnc:in menut
cio lmposto sobre a Rend.a poderio ser drd.uzidas:
I- a 110:na dos v:tlores refendas nos U1ClSI:Ia do. :utiso 6~ C. a l.e1 n. 8.134, de 1990~

~ 15. O saldo do impaato a popr ou o valor a •er nttitu!do :aa d«lara·
çlo de -.,aau an\.tal t&rtico 12> uri determinado Q:lm obaervlnci• daa •ecumtu

II ... as

Un~ort.:inci:a.s

pagu em dmhetro a tJtulo de aluaento' ou pe:nsbes, em
cumprimento <l.it acareio ou dii!C.Isâo juciaaal. inclua1ve n prest:t.ç.io de aUmenl-Qs pro·
'Y\&ÍOD111s;

DOnDU:

I - aer• ealculo.do o impoet.o proÇ"Hsívo cl• acord.o c:orn c =bela <artico l&l;
n- "ri dodw:ido êt'imposta pqo ou retido n::a fonte, ccrrnporadente a rendit:.w:ntos inc:lu!das na baa de ctJculo~

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

------------------------------
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UI -o monunu auim deurminado, OPHUo em quantidade c! e UFIR. COM·
tituid,. .. po.&tavo, o Nldo do i.tn~t.o a p:::lgllr' c, "neptivo: o YJJor a Ml" NSbWldo.
ArL 16. Par.a. fin. do ..,U8UI de que Luta o artiso anteraOr, o lmpoato eobre
a Renda pr rrc..avo ur.t ca!cul.ado d• .o.eordo com • eegumu t..abfib:
P&ra~la a. Ded\air da Sue
C~eulo lem UFIR)

.Ul
A.c1:

Alfquou

do

.!.O J
dt< 2.000 até

isenr.o

23 ..f'Jv

12.000

Acimm de ;.: 4 00

16.560

.ArL 17,

O uldo do imposto t=-rigo 15, llii po&lerâ

I 6':'

Fica induíd& na Tabela .. D" a que ae refen o a.nigo .o:~. inclllO II, da

Lei a.. '7.9-Co<''• d.e 20 <la ctuamb:ro de 1989, aujfit.a .11 alJquota de &tt 0.64t,;. (aeucn.
•quatro canlo61i~ por canto), a ope.raçiode re~tro de em11do d~ outi"':s va.
lo"* mobiliúica.

ta

A:rt.. 21.
N:.w aplicaçOn em fund~ de renda faxa, relg&tada: a c01rtir de 1~
de janeiro de 1992, • b4M dct eilculo do Imposto sobre .:;1. Rend.a na fon~ •era COnl·
titWd.a pela dif.rança poaiuva entre o valor do re•gate, hqu~eio <!e lOF, r o cu1to
de aquisiçt,o d.a quo;a, aruali:ado com bue na varlaçi.o aeumu1ada da t:FIR d1ir1:t.,
daade a data da convera.io da apbcaç.Ao •m quouc .ate 1t reconvcr&ao d:a quotas

.:n cruz•iro~;,
f l"' Na àaterminaç.lo do custo de .aqu1siçio da quot.:t., qu:mdo :lltr.ibu!da :li
Nmune: .·çJ.o ao valor rugaudo, ob5erv3r.c•·á .:r. prec~di!ne1a =~euncio .:t. ordem lõ-E'·
lltt' p.:~go

em

:~Ui

uia quo-

~ ip:.ata, JDII:rua:JI a aucHIIY:15, obllervoóo o aepl.Ínte

I- nenhuma quOt.:::l aer:1 míer1or 01. cmquent.:l UFIR 1: o Imposto d.- v:t.lor iní•·
rior a cem UFIR aerj, p3!;D de uma aO vez:;
II- :1 prame1u quot:l ou quou unic.:1 de~r:. ur ~gano mO:a de .:1bril do :111.0
aub..qüente oo ci.a pe:rcepç.io doa rcnd1~n~.
III- u quoua venc:cr.io no Ulurno di.:!. útil da cad.;:a. mia;
IV -• Caculc.do ao contnbwnt~ antectp:~or, total ou p:llrci:!.lm.nu., o p~n
to do un~to ou du quou...

Parisraro ünu:o, A qU3ntid:ul.r de UFIR Hri reconvertida em cruzeiro•
pelo valor da UFIR no tnk do pqaml'nto elo ampoato ou da n1pu:t1v;a quota.
Art. 18. Para ~lculo do 1mpouo, 01 valon1 da tab•l• procn. .i•& anual
ua:rtiro l6J Mrio di'liclido. proporaana.l~Den... 110 n.Umfiro de do peftodo abran~~~ tribu~. em r•ls.çto ao ano-<'.t!.l•ndbio, no1 cuo1 da decb..raçi:o apr--

qO.ncia~ 1 areta

I ~
de tftul<.
mci•Utnca
§ 3~
oento, • o~
d~

4.

pttr-tilba ou,

U- pelo contribuinte, res:denc.a ou domiciUAdo no B:raail. qua •• natir"ar em
earllt.er d.tiniuYO do Tel'1'lrhrio Nac.onal,

Art. 19. .lU ?~•aou f&íc . . ou jurldicu qu. afetuar.m J):ll'&men~ com h·
qnç:to do Impa.to eobre a. RAtnda na fonte dever.lo fornecer à peuoa fl11ca lMn~~fi·
c:l..6na. ati o ciia 23 de f•ftreiro, doeunwnto comprobatório. em Ouu v.~ com in:.·!':.:aaar!::a..:
do p~Dto, clu deduçõu • do lmpo~~to lO•

:oa::::.

...

I 1~ Trata.cdOoM da nudimantoa pagos por pauou juríO&cu, quando nlo
tenha b&Yido nte~ do imposto aob:r• a &.nela na. fonte, o comprovante de"Qr.l
Mr fonwcido DO metmo pruo ao cont:ribu1n14' qu. o 14'nba aobatado at.t o ài.a 16
dejmeiro do ano aubteqüen.te.

ela~ .!~oa:~S:.~~U:. .~.: ::r~f! :O~!::':.=oe:=.;::

• em quao.tidllde de VTa.R. ccnvertidoa u(1Uldo o disposto na. :illDe:L ••:~... do pu6lf'&ÍO ónioo do an.i&o 8!', DO I -~~ do =-t.ISQ 11 e llO araco 13 dcst:a. Lei.
f S! Aa peaou flaicu ou jurldieu qua deixarem de fol'ni'Ce%' aoa Denaficiá·
rio., dentro do pr&:~:o, ou fornectnm com inu.at.id6o, o documento a que •• nfe.
ra ..ce art.í.IJO úcar:r.o &UJca=.. :ao pagllmento de mull.A de truu..:r. e anco UFtR por
docwaaa.to.

f 4!'

À

{ou te

pqadora que pr.ata.r mform.sçlo fala& tobr• nndimentcM pa·
p . UdlJ96H, ou unposto rt:Uào ~ fon~. ur:t apl~ a multa à e Cllnto e cinqüeD•
ta por Cllftto Mbn o valor c;ue for sndevid..amente utiliz.lv.l eomo reduçJ.o do lmpoa·
to aobn a Renda àavido. inàapandea.temento d• outras penalidades ad.miniatr&ti·
--ou crimiaaia.
15'!" Na mnm& penalidade i:ncorrerj,~~quele qu. H bmcfiCia.r da informa.·
çlo aabendo ou davendo aaber da !alsici&Qe.

CAPÍTULO DI

Da T.ributaç:i.o du Oparaç6u Fitw:loairu
Art. 20. O n~ndimento prodw:iào por apbcc.çlo fillUletir& da nnd.o. lixa irai·
c:id& a partir da 1'!" de janeiro de 1992. aufarido por qualquer baMf'lciirio, iDcluai·
" PHSOD jwidica innu.ll4ieita-H b. incidincia do ~posto 110bra a Racla aa fon·
te il& .Uquoua aqw,ntes:
\
1 - operaçlo iniciad.a. • •ncerrad.a no mesmo dia t••day t.rada"): qu.anL'=A

por cento;

nI

1~

demni• opar&.Ç'ka: t.rint:l por cea.to,
O dlapoato Destoa arar;o aplica..e, iDclusiw, .lia opcraç.Od da financiamerca.donaa, de fu;urm • ....malhaàaa,

mento rwaliudu em bolsas de V3lons, de
Da forma. da I.P.l:a.ç6oem 'WÍIJO:r.

12!' Fica diapenaada a ntur.çio do Imposto aobre a Rod.& oa. fonte am. n·
1aç.lo .11 opuaç1.o iDiciad.a • aacernd.a no mnmo dia quando o a.üanant.e for iuti~ finaDcti:ra, sociedade d• arrendamento muantil, aocíed.ad• corretora de
Utuk» • .....,._ ~ ou.aoc:Mdlada c:lwtrib&zidora de útul<* e ...U.... mobili*rioL
f r
A bue de dlculo do imposto • eocstiw!da pela düennç.a. poaiti•• entre o Yalor ela. &1iezull;..lo, Uquido do lmpoato aobnt Operaçbft cl.• C.reci.tLO. Cãmb1o
a &quro.e.Ore Oparaçóa Relata..u a Tit.ul<* • Valor•• Mobiliário'- IO}' l.llrti·
10 11 tia 1Ai 11. 3.088"'· de 31 de ow.ub:ro ele 1990). o valor c~ .:l.p.l.:.:lç:..,; fm.:r.:.c~o·
n de NDdn futll. atlmliudo com baa A& "r.U'.usçlo •cumulAda d01 UFIR cli:iri!lo dei·
d.e a clau. inicial da operllÇtlo &Ui a da alienaç:lo.
I 4~ S.rlao adicio~ ao ·...lor de Alia~o, pau fuu oc composição da
bMe de cilculo do ímpoato. oa Nndi.mentoa peri6diooa prodw:id<>l pelo titulo ou
~ M:m eomo qualquer remunnaç6o adi~onal aoa renó.tment.oa prehxaóo1,
p.cM oo credit.adoa ao ala•DaD-c. • D4o aullmaudcNI b. incidCnet.ll. óo lmpoe,~.a aobrf!
&lleada aa fonte. at.ua.hudoa com bule na TUJAÇio acumu13<!• da UFIR díâri:ll,
àMde' • tlata do cridito ou pq&m~~nto ati a da. ali•MÇAo.
f &~ Para fiu da i:l!.cidiacia do lmpo1to .abre a Renda ta fonte, a ala~n.açio
aomprHade qualquer forma da uaasmila.lo da propriedade, bem eomo a hqwd•·
c'o. r-pta ou Npacwaç.lo do t.scuio ou apl.i~o.

4phc:~.ç6ea

rc-:tlizad.a• pelo bene!lci..:l.rlo

u ::t.pliC.:!.ÇÔI!I por rlee re:diz:.a.d.u íac:r.n• exclu1do.s., rupc:-ctlV01nlCnt.e. cb
> Impo•to sobre a Renda na fonte e do IOF.
• Impo1to aobre .o. Rend:~. n::t. fon~.e. c:;dcu!:::clo à allquot.:l Ue trmta por
F sert.o retido• pelo adminil:::r.:r.dor de íundo de :renda fu:a n.:t d.:t~

rHJ'at.e.
t ol':' Excluem ..c do dillpoato nellte a:'ttgo as

apho:~.ções ~m F~Uo <Je Apbe.:~.
ç.lo FlDancttra- FAF, que conunu:uu llõUJCit:lC !i. tribut:~.çio pelo lmpono soore ~
Renda nA font• b. .a.Uquou à« cinco por ~nto aobre o rend1mmto bruto :llpropri•·
õo dinri.amll!nte ao QUOWit:1.

f 5':' Na deceriSUJlAÇ.Io da bae" de câlculo do imposw em rela~o .ao reaptc
de quota exia:ante em 31 à• deum.bro de 1991, .cul.our-•e·â, :li tJtulo de cuato de
aquisiçlo, o V.llor da. quou n.:a mcram.:1. d.o.ta,
A:'L 22.

I - em nome do rapólio, no ea:erc(cio em que for homoloa:ada
f'aita a adjudi~ do. bens~

du

O. rcnd1mentot: .o.ufc-ricloa J)elos !undo• de rend:ll f1xa e :~..s. :~.hen:~.çóe5

Slao isentos do Irnpo.to aobre :1 Rend.:l. na fonte

1- oa renclim•n~s creditada& ao quotiata pelo Funào d• lnvesumcr..to em
Quotas de Fundo• da Aplicaç.io, correapon.dentct aoa cridato1 :~.proprUidos por FAF;
n- oa rendimentoaac!oridoa por FAP. tributados quando da aprop1'1,2ç.lo
•.quotis~.
.,:~r

'Art. 23. A operaç.io de m6tuo • a oper.GÇ~o de compra Yinculada à Nlwnda,
DO mercado •ecund.Ario, tendo por- objaco ot~ro, &ti'WO fm.~nceU'O, mtctll.d&• a p.o.n.it
de 1~ da janeiro da 1992. fteam aqaiparadu ~ ope.raç.io da rend.& fia pora fina; de
iru:id6neia. do Impotto sobra a Renda na fonte.

ou

.11

f l" Conacitui fato prad:or do impo1tc a liquidnç&lo da opcrllÇâo de mUtuo
.-.venda do ouro, at:ivo fia.anceiro.

f ~ A bua da cüculo do imposto uu oparuçbes de mutuo to:r4 co!Utituid.:l:
a) pelo 11'aior do rendimento em. moeda ccn""HDta, uuali:tado anue a cl.o.ta. elo
recebiDMDCO • a data de üquidaçào do contrato; ou
b) quando o rmciimsnto ror fucado em quantidado de ouro, pelo v:Uor da con.
..,.rdo elo ouro •m moeda corrente, estabelecido com b.ua Doa pnçoa m'dioa Gu
opençóH realbadu no mercado .11 VlA:t& da bolu em que oconer o maior 11'0ham•
de ouro tranaaeionado na data cM liquid&çlo do contrato.
f 3! A base de dlculo Da& operaç6H der revenda e da' compra de out"O, quan.
dG 'linculda, ..n CODitituída. pela düaren!il positiva entre o valor de r-anda e
o da compra do ouro. aw.alizada com bue na 'W&riaç.io acumulada ela UFIR di.ArU.,
entre a cb.ta de Wcio •de eacarramanto da opctt'SÇ.i.CI.
f 4'!" O valor d& oparaçllo de que Ú.ta a al!a.ea ••a" do I
aar• .a.tualiudo
com bua na UFm. di.lria.
i 5~ O lmpoato sobra a RaDCia na íaute ..n ealculado aplico..ndo... a!jquo.
u. pre.Utaa no ILf"Eiso 20. de aconlo com o J'l'UO de o)M:I'&ÇAo,

z-

f 6~ Fica o Poder Executivo autorizado a baix.ar :normu com Yilt..u a defi.
nir u caracterfsticu da o~raçio d. compra YincuJad:a 11. reveGda. bam como a equi.
parar U opar.aç:.;M• do que trata eata arti&'o outra que, pela auu ea.ra.ctaríatieu,
produum 01 meamoa areitoa du oper&ÇbH indieadu.
~ § 1~
O Colllelbo Monat.irio Naciou.al pode" -tabelecer pruo mfnuno para .u opera~ cl.a qua ua.ta ..... artiso.
Art. 24. Fica ditipensad.a a n:ençio do Impoato aobre a Renda na foDtade
que tn.ta.m oa an:ip~ 20, 21 e 23. sob:-. nndiDHntoa produzido• por aplic::aç6H fin&DOeÍ'rU de renda fUla, quando o benefici.trio for peuoajurkiiea tributada com
bale no lucro nal, dead:e que auDdidaa, eumul.ativamante, a ..suintee condiçbea
.m rlll~ k oparaç6o:
I - t.enha por objato a a.qW.içio de Utulo ou realinç.Ao da :~.:pliCIIÇi.o axc:b.-i-mante aob a ronna Dom~D&tiw.a., inuanaferlvel por •ndouo;
n -o ~a:ato ou reqate -ja. •f•tu.ado por chaque cruzado nominati..o,
Dto endou.iwl, para cl.apóaito am conta. do bcafi~o ou modi.:tnte cr6dito em
conta conenu por el• m.aDtidajunto k ctidad•, dentre as nomaadu DO &~'tifo

2.0,1 ~;

nJ -

uj& AJINMlltada, no ato da ceuâo Clll Jiquicl*O, ll DOU da negoeiAçdo
relativa a..aquiaiçio do t(tulo ou~ nalizaçAo da .a.plict:&çâo;
IV- aeja oompnnoado 111. !cate pqadarza. por escrito, paio beneí'ICidrio, o •··
qu.adramcl.to no dieposto ao ••caput'• dMte artip ou a ccmdiç4o de &Dtidade im.UQe.
Pa.rqrafo (mioo. A dispema de qu. U3ta eeta.a.rtico C1o .. aplica em r.l.o.çAo aos nndimento11 auferido. nas ~:
a) iniciadaa • eacar:radu DO m.aamo clin. axcet.o no euo :prefl•to no artip
20.1~;

h) ct. m(tt.uo, :raalU&d.u entra peaao.a.a jwidicu Dto lipdu, uceco ••• pelo
uma das put,U, for q.w..quer clu peaoujurid.icu mancioa&dM DO azti.
20,1 2!;

III&DOa
(O

c) de que trata o I "~do artico 2L
ArL 25. O ~nciimento aufericb no rapto, 11 ~ir à e 1~ de janeiro de 19S2,
d• quou. de fundo miltuo de açbel, clube do lnveatnnento e outros !'l.llldo.. da e•~·
cie, inclusive Piano da Poupança e Inv. .tunentol- PAIT, de que tra~ o Decreto.
Lei n. 2.2~"'· da 21 da novembro de 1986, CCID.1Utuíd011 &egundo .c. lqp!ll.o~ç:~o apli·

MAIO 1997

ehel, quando o tMnefició.rio .ror JMM04 física o": pH;ID:I.. juríd.!ca Mo tnbubda. c:om
bu• no lUCf'O real, inclwi~ '"nta, eqjeiUI·II k mcidõ•nci.:a do lmpoato .eobrc .3. Rl!'n·
da na (onu ir. allquota d• Yiont.e 1 c.i.nco por c.ntc
§ 1~
A b ... d• c.tlculo do unpoato • C(lmtuu: 1.1 p";;a darer~nç3 pollttva en·
cr. o w.lol" de reapt. • (I cuato m4di.o da uqul.iç•o j,/,~ quot3, .:at~ •• ln:.:ado c:on\ bau•
na vuur.çào ae;wnul&da da UFJR c1i6ri.a da d.ata. do canvenilo etn quouu; 3tC :~. d.l!'
reeon~rdo

daa quota em cru:.eirca.

t 2~ 0& ga.nho• Uquidoa a quo ae refere o .:lrtlga. aegu1nte e os rendmu:nto&
produ:r.idoa por &plicaç6ea f1nanc~m·u de renda !ixn, auf~idoa por íundo mUtuo
de aç.o.a, clube de tn.,.aumento• " ounoa fundo. da dp.!.cu~. nbo oeatao aujC!1t~» h
incidtncia do lmpoato aobno & Renda na fonu.
f 3~ 0 imposto 1.:1'6 ntido pelo adminUIUIÓOr do fundo OU clu!M dc
tH!Mnto a.a data do rupte
1
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Part.sra(a úmco. Oa rendimento• • pnhoa da capit:al, •uf'oridoa por fundo
em cond.omlnio de qua trata eato arti;o. ru::un excluldoa d11 roto~o do Impoaco
sobra a Renda n11 ront• e do Imposto sobM a Renda aobre: o ganho Uquido 11 onaul
Art. 32. Ficam a11jeitoa ao lmpoato aobre :l Renda n:l fonta, 1:t aUquof.JI dC'
por coDto, oa rendiZilentoa dJctribuídoa, aob qualquer (orma e a qunu:~uer
U:tulo, incluaive oll'l clecotrj:n~ 'h liquid::tçio p:arcial ou tot.:;al clo an'Yl!'sunJento

quin~:a

l- paJ.. ent.idadea mencLon.o.d:a t:LO& nrttgos

1~

c

2~

du Decrcto•Lcl n. 2.28Slll·,

de 23 dejulbo de 1925~

II- pela• aoci•dadaa de inveatnnentc • que •• refere o :lrugo 49 d.:t L~~et n.
inve~·

4~

F1ea o Podel" Executwo autorl':tlr.ào • permiur • eompe:n.ução de P<!'t'·
•:n aphea.çbel de que trata este 1rt1go
Art. 26
Faea:n ~ujea.u ao psg:~.mento elo Imposto 11obre a Rend:;a, ~ .:1Uquo·
ta d~ vsntt~ e eineo por etonto. a peuo:;a CJ:-.ea e a pe"o.a Jurfclle:l. não tnbut.:~d:;a com
bue no lucro rc:al, ineluaave tseat.;!., que auler1rem p::1nhos liquaóos n:;as opo:r:;açóe~
reaiu:adu naa bolsu d~ valerei. de mereadoraas. de (uturos e .o.;.~ormelh:;achr.a. en·
cerrada• a partir de l~ ele Jnne,ro de 1992
§ 1~
Oa c:uatc:la d~ :;a.qui11~o. 0111 preços de uerelcio e os prtmioc 1erõ::~o eon·
•ider.adoa peJos yaJ.ores 1nt:choa pagcs, a.tu:Utroáos eo~ ~· n;r. ~~ =cumula•
da d:;a UFIR dilu:ia dtL d:u.a. cltL aquisiç..he a~ c. d::l't:l doi. lllse:ur.çio do Alh'o.

,.728, de 1965;
Dl- polac carteiras

d~ valore!S rnobiháraos, inclusa v~ vincul:;ad~s" emiuào,
no a:tarior, da certifteados repreaent:ativoa de açõu, mantidO.'$ po:r invcstidorea

d-.s oeorridu

f 2'!' O Poder Execuuvo podar:\ lnuxnr normaa para tLpuraç&o • d•monatnl·
çlc doe p.nhotlllquidos, bem comu IIUtDri.zar a com~o de perdas em um mq:.
mo au antt• dol.l ou maia merclldos ou modahdadea oper:cion:ns, pn:nrictos n .. ee
artico, r.eulvlldo o dia~te ao tLttiJO 28 duta t...i.
I ~ O di-posto Mlt• artiJ'O aplica ..e, t:~mWm_ aot: pnh!HI ltquido• decor·
rant.n da alia:Qaçj.o de ouro, o.tivo fin:anc:•iro, fora do. bola11, com c inur-wani•ncia
da italltu.iç6q integrante-c do Saatamll FanAhceiro N~cjonal.
f •~ O impoat.o de que tr:na uto: Artip cer.:1 cpura.do mau.almanta,
Art. 27. M. deduçoea da dupuaa, btem como tL compau~ Ga pctdu n"
form.:~. pHYl&ta no§~ do arti.co ~dan~. do adatiti<lu axeh.•aa.vamenta parA
u operaç6&• Nalizadu DO& m.n:adoc or,.:animci.os, pridoa ou aob Na.ponubiJida·
de da ia.ti.tui~o credandadn palo Pod.r Exac:utivo • com objoli- Mmaltuam:aa
ao daa bol.ua da valoraa, da me~ori. . ou da futuro•.
Art. 28. o. preju!:ws daeorrentft d• ~;~per:aç6n nn.anceiru da CIO'Dipra • •ub·
aaqilanu venda ou do venda • auka~uento: compra, nallzadar: no mnmo di.rt: (.,da.)'·
tudo"), &endo por cbjeta ativo, titulo, valor mobili*rio ou daroito da natureza e
CUAC:UrfaUca.t aamelh.an~. 10manta podem aer comp&nudOI com pnhoa auferi·
doa •m opara~ d.a m.aama ..JMci• ou •m opa:raç-0.. de cobanura C''bedp'') l.
qual•Wjam. ~nculad.u liDai &ftml:l• admitido& pa~lo PGd.r Execa.UYO.
§ 1" O gsnh~ Uqu1do mens:d corru~nda U opa~ "cill)'·ti"'do", quando aufarid~ por baneflel,no donu• oa rofertdoa no argco 26. u:ne:p-a a base da~
culo do Impoato aobr. a Rend.a da qu.a uat.a o mnmo ttni(o.
§ 2:' O a pn:jul~• decorrente•. ~e opei;"C~ re:!.limcbs ron do mel"CCldoa or·
ga.niuados, Sftidoa ou aob .reapons.a.bihdada de uu:titw.ç4o ~~~~ada pela Podar
Púbhco, ntao podem aer deduzido• da baact da c6iculo do lmpot:to aobrc a RftKla •
n npuraçlo da &'anho liquido da Qua trata c artiso 26. bam oomo n.O.o poQam aer
compenudoa com pnbo• auferido& em opataçóoa da
naü.ud.aa OJ:D qual•
quar~ado,

•s*:a•.

Att,:29. Os benefici.irios residanua Oll domiciliados no exterior &\\iaít&m·
se, o. partir de 1~ de jana;ro de 1992. &a mo•m.u aonn.u da tributa.ç.lo pelo lmpoato aobra • Renda. praviuas para oa b•nafitiúaoa-naid-.a.us oudomiciliadea ao
Pa!a, cm ~laç:to:
I - aoa rendimento& decorrente& da aplicaç&as fmanc.airu da nDda fi:u.;
Il - aoa Ja,nhoa liquido• auf~ridos em. C1p41raç6as UAiizadaa ..a bolau ela valores, de merdl.donas, de futuro. e usemelhad&a;
III- aoa rendimentos obudoa em apli.caçllfl em fundos c!•, ltlvao..lw.:niO eclu•
bHda..::OU.

PIU'igrafo untco. Sl.Uetum•aa :a tributação.pelo lmpaato aobr. a Renda, noa
termos dos o~~naa:o• 31 a 33, as rendameatos e ranlto• de eapiW dacorrentH da apli·
caçtlea nnanef!tras. auíertdos po:" fundos, s<>ci.ed4dea de mvesUZ&'ntos • C3rtei:".&
à• valor•• rnohi!U.raos de que 'P:;artictpem, a:.:c:IUSIYIUn~, peuou ffctca:l ou jurfdacu. runclos ou outr:~.s enudades de inveattmento ealcuvo nsu:lentu. domicilia~
doa ou COJlllltÕe no extertor,
Mt. :!0
O mvesttmento Ht.rmnge•ro nos: m.el"CCldoa fin:anceiroa e de 'Yilloru
mobiliáriOS somente poderã aer n:iliz:Kl.o no P:;a~ por tntermWi.o da re:prnaatan•
te legal, prevtamenua deaaJDuciO deatr• u inatituiçbes AUtDri%icba palo Pod.r E.J:..
euuvo a prest.3r t:alserviço, • que aed. respon.:\Yel, no. termoa do~ 121 do
C6dago Tributirio N:.lCI()n:d (1~1 n. 5.172' 11 ', de 25 de outubro de 19&5), paio cumprimento das obrig:~ç6es trtbuúri:ls decorrentes d::aa opar.o.ç6n qua realizar por
conts • afilem do :repreaent.:l.do.
§ 1~ O rcpreaent.:m~ lepl n:to serl\ rnpons:ivel pelare~ • recolhimen·
to do Impoata aobra .a Rend~ au ícnta aobro apllc:aç:6ea fia.nnc::eirac qu:~ndo, tiOS ter·
tnCJI d:a tesial:tçâo pcruncntc-, t.:~l r-.apona:~.bilidado fot' 11trib\dda :;a careftro.

:1 2:' O Poder Ex~cu;1vo poderli. excluir deurmnut.d.u c::L~gonu de invntidarea da abrJgateri.itclacie neste llZliJO.
Art. 31. SUJeitara ..• h tributação p11do lmpoato aobre a Rendo., la -.llquota
de vtnte • cinco por cento. oa rctndimentoa 11t pnhaa ct. e~~pita.l ou!ll:ridoa palo quotiat:l, qU4ndo dtatribuldaa, sob q~U.lquer (arma e :l q11:1.lquer t:1Udo, por fundoa am.
condomlnio ::t que refere o :1.rt1~ 50 d.:~. Lei n. 4.728' 12", de l4 de jl.tl.llo de 1965, eo~U·
lltufdoa n: íorm:s preacr1b pelo Conll!lbo Mone~rio N.o.cica:lle m:;a.ntidoa com ,_
cunos proverüentes de convera4o ele d~bttol extemoa bruiletrat. e ele que paniei·
pem. exelusiY:;Unf!nte, peno:~..~ n~iC::tS ou Jllridlc::t.s, fundos au Otltr::t.S entid4dea do
. tnvutamento coletivo, reaident~, dotnicih~oa, ou com Mde DO n:tcrior.

I l~ Oa r111ndamento• e os gt!.nhoa de eapilal auferidos pel:ae enti.:l:;adea di'
que trata aato artigo, ficam exclW:dos. reipecttv.unente, elo lmpost.o aabre A Rt-nda
D.D. fonz.. a aobro O pnho l{quldo llll!nul.
§ 2~
O. ganhoc de caJ)ital a qu. 5e releu• o parágTa!o precedf!nte f1eam eK·
clulcloa da incidol.ncia do Irnposto aobre a Renda Cjullndo dJstnbu!dos, aob qu:o.iquer
forma a a quaLquer- titulo, \nelustve ll:tn deeorrCncta. d<l hquui:;aç!r.o p:'lrci.:U ou tot,aj
do mvenmu:nto, pelos fundos, aocted::~d(!J ou c.:ar~tr:u: rC!f~rid.1' uo "eaput" deF·
te arLi:so.
§ s•
Par::r. oa e(eitoa deste ::r.rtis~. comadcram-ae
a) l'e .unento~: quaisquer valorfll que con~Utuam remuner::u;:ào do c.api~l
aplieado. h .. :UiiYe aquela prcdu:úd:l. por t!tulos ele renda v'Õlrtivel, tats como juro,,
pdmios, co: 'SOei, -'gio, deaágio, dividencios. bottífaeaÇOe• em dinheiro e part:ictpo.·
Ç(Na noalucr"1;
b} sanhos de- capital: a diferença entre o wlor de &quisiç1o e o cte cessão, reea:ate ou liquidação, aufertda nas negoctaçõea colh titules e valere• lhobih:irioa de
Nnda warii.vel.
f <(:' O valor dos dividend~ :atribuído~ :;a açóeli integr:~nt.es. cl.:t. c:arteir:;a III:·
r:1, a partir da ~14 d:a tto~~.nafer~ncta de::. p:.tnmónia liquido para o pasa1vo ellagivel
da empresa emitente, registrado~ cont:~ de- rcndunentos
.§ 5~
O diapoato n<Hte utigo alc:mç:t, exduaivAnK~nte, .:;aa entid:lAea que ot.en·
daram ILa non:oa• • condiçbea ••t.abelecidaa pelo Conaelbo Monet:1rio Naeao~al.
Mo M aplic:..o.ndo, antretanto, aoa fundos em condomíniO de que uata o artigo 31
dos~l.Ai.

ArL 33. O lmpoato sobre a Renda n:;a fonte aobre rendunentoa e: ga.nhoa de
capital ucluídoa ela bue de e6.leulo noa termos doa arugoc 31• 32 aerli dcvtdo,
quando for o caso, no ato da dtatribuiçao ao aciotnat.:t. ou quouat.:l no ex.tenor• .:~.
qunlaar4 caracterlzad:a pela hquidaçlo, remena ou reagate, ~ob qu.a.lquer forme,
de valoru auferidos pala aoeieclade, fUndo ou ea.ttcira.
§ 1~ Abu~ da c61culo do impo.11to 1er.6. c.cuu:tituida pelo valer, am moeda
n.:1cianal, da distnbuiçio reali~:ad.ll, excluldoa oa g::tnboa de cap1tal de que crat.a o
artigo 32. quml;dO dictribu!doa palu entido~~.dea mencionadas naquele artigo.
§ ~ A axc.lu.la de que trata o Jl&tll;graro anterior. em. termos proporcionai•
n1o poder• axeeder a relaçi.o rcault:mte elo confronto do valor do g.:!nho ~e c:opi.
tal com •• aomaa dca valorea doa r•ndunentoa e do g:;a.nho ele capit:al, pusfVeia de
d.iauibuiçao.
. 13!, Nu bip6ht&ea .:la Nd.uçlo'd• capital d.u aoei•chade• da inv...timento
d• qua b"llt& o arti&:o 49 da Lei n. 4.'128, de 196S, da HS&'&ta do quotaa d• fundo.a
. ou opor~ aquivalenta U precedente&, corutiderar•IC:·i. distribuída :t parte do va.
lor doa r.au.ludaa poait.Woa •eumuladoa na data daquela ato, corrapondent. Jl diferença entra o valor da cperaçlo ~. p.~~rcela deau, proporeionallL ralaçJ.o ea~ o
valor do capital atualíu.do monatarl&ll'l.flllt.e oom bu• na Ya%Uiçio da UFJR • o va.
lor do ))*trim.6nio lfqui.do, no mh l.t:ne<hat:unent4 antenor ao da distribuiçlo.
I .C~ Coa.idara- s&Jlbo de capital, par& fins de incid8nci& do Imposto ao.
bra a Renda na (onta .o vdo:" obtído multipiacando .. e a UDportliLDCl& eorrespondanu ao. rasuttsdol po11tivoa diat.ribuídos, apurada. na forma do pari.guro anterior,

::: ::=:=.~~:cs.t~~~i~\~==~:
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ao da d.itltribuiçlo.
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O ganho de capital ou rendament.o• lfqu.idos •erio constituídos pelas
eorreaponden~n receitas, durunuidca daa d.apesu naeeadnu à aua

§ &." Com vtatac à apuraçlo da diferença o. que ll!' ~(ne o ; 3~ deat.e &:'l.i·
reCl~tr:ldo no Bo.nta Centr:ll do
Brasil sert determinado tafll~ndo·se por base :;a twc.:l d~ e.!imb1o, par.:l vend:t, vipen·
te no ü!Ul!lo ~la elo mea uneci:l.:lt:amentl!' :mtenor :;ao da d1stribWçAo.
Art.. 34. As dls?QIIÇ'bes-<los :u-tigos 31 :. 33 desu. Lei nbr.t.ngem. as operaç~>es
compreendit!as no perfado ~ntre 15 de JUnhe d~ 1989, inelus1ve, e l:' de jone1ro
de 1992, exc:eto em rel:;açáo no Imposto de que trõlb o :;arttr;o 3~ do De<:ret.o•IA: n.
1.9lJ&H'. da 2S de dezen1bro de 1982. ved:ad:l :1 restitUição oucompeMoçáo de lnl·
po:at.o pago no mcamo perfod~.
Art. 35
N.:~. eess:lo, hquid:lção ou resg:;atc, aer:i :;apresenud:~. a not:l da :u:uisiç:1o do titulo ou o doeumenw relauvo :a aphe:u;ào. que 1tlenuítque ;u p:artes en·
volvida. n:;a operaç.ào.
§ 1~
QU::tnda nõ!o :apre.t~ent:.ldo o documento de que tr.t.t:l este :trtigo, eonsi·
der.ar.-ae., como preço de :aqtli:I:Jçâo o Y01lor d.:t. emJSa!l.o ou o d:;a. pnmf:!r:;a. coloe:.ç.1o
do t.ltulo, preY:!.lec~ndo o menor.
§ 2"
Não comproYl:ldo o v::alor a que .ic ref~r• o§ 1:', a biiH de <:áleulo do hn·
posto sobre :a Rend:a n.:t.. fon~ ser.:l :~.rburad:.l em emquent:a par cento do v:alor bru·
to da ahec.:~çio.
§ 3~
Fica dispenaad:;a .:~. cxigéneb preYtst:l nest-e ::ar~go re\:;ati'l:l.menta :;a tltu•
lo ou nphr:aç.io revestidos, e:.:elus:1v:unente, ela !arma escraural
Art. 36. O Imposto cobre ::t Rend:;a retido 1'13 fonte SfJbrc apllco.ções fin:lncl!'i·
r:I.S ou ~o aobre c:;anhos liqu1das ml!ni.:11S <ie que tr:.t.:l (I art1g<1 26 1er.1 eonsiderudo:

go, o eontravalor cnn moedm n::seional do c:;a.pat:tl
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l - .. o b<rnertciirlo for p~uo.:.. Jurfdu::~. tributo.do. con1 !na e no luc:ro reo.l: .:m·
tecip:u;io do deviclo n.:.. decl:1r11Çio,

II- •• o beneílCitlrto Cor peno:~. flatc:J. ou pC!hO:I.JUrJdu:o. ntlo trtbuur.da com
bue no IUCt"O real, tnch:asw• tsenu: tributaç:J.o dehnltiY::J, ved:t.da. .:1. (Omperu;aç.to
no declo.rD.çt.o de :lJiltte .:~.nual
Art, 37. A .::~lfcjuot:l do lmp<11t0 eobre a Rend:~. n.:l. !onte :;~bre rcndzmentos
prcdu:udo1 por dtuloll ou :t.phc;::.çót's ~ntcgr:1ntes ~o p:ttttntêlnto ao fundo de r.end.:.
ftx:~o de que U'a.La o artiso 21 de:; ta~~ IIH':1 dc vtnte e cznco por cento c n:1. b.o.ce
de cilculo sarà eonsidcrado como valor de ::.henaçüo aqlõalc p.elo qual o título ou
aplicaç.lD c:onat.o.r da co.rteU'3 no dto. 31 de de:zemb~o de l~l
P~o ..:mico
O recolhunC'flto do im~tQ terâ t"fet.Uõldo pela o.àminia~a·
dor clG íundo1 •em eorreç6o =on•tinu, at• o d;a :~~~gumte ao da ,a.henaçáo do t!tulo ou retp~ da o.phCõlçio.
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-§- 2'"
A opçio pel• tributnç&o com. Caaa no lucro pnaut:nido sará ef•tuad.a
no rnés de: JllOCITO ou.~~> mi:s de início ciu atividade:. d.a paucajuridica.•a6 poder.:L •e r aher::~d.l a p:~.rur de Jane1ro c!.o ano aeguinte,
§ ~
Oa e-venttuD:S exc.MOI do rc«ita bruta verificacl.oa lm m.sa subaeqO.n·
tes ~quele etn que houver lido exefcida a opç4o nll.o implicar'- modificaç'o do regime de trJbuL:Içâo dentro do meamo ano.
§ 4~
O limite_ da -~.-.::fita b~~ •t:rá ulc~lado _toman_do-~e por bu• as_ ncei·
ta~ ~nl41$, d!'\"ididat pelo• va.fore• da UFIR no• m"•• corA11pondentefl.
~ 5'"
Verificada. dt.~ranto o ano-cal•ndário, nct~it& brutar; aupcrior a tri.s mi•
lh~es e lei1Cc!lta3 mil OFIR, :r. penoajur!di= pa.stad., no ano aubaeqliente. a aer
tr1but.aC.a com baae no lucro real.

§ 5• O _lunne ele _que t:ata o_par.igr.llfo .anterior ae~t pr:Qporciona~ ao nUm..
ro dC meu-a de íunclonl:mCnto d1 pei.ioajUl'fdiU áunmte o ãno em que iniciar auaa
~~iY'Idades.

CAPÍTULO IV
Do Imposto aobre

&

Renda dlll!

Pet~aoaa

J urldicu

Art. 38. A p:1rt1r do mes; ele JaneirO de 1992, o lmpo.na tobre .a Rend:.. Uas
penou juddlcu aerá clevJdo mena.almente, à m«ilds er.1 que os. lucro:; !arem .:~ufe-·

rido.
§ 1~

Par& efeuo do ÓISPQsto neste: nrugo, u pessoas JUrldleM. Oeverâo apu·

rar. mensalmente,:.. base de collculo do Imposto e o Imposto deY!clc.
§- 2~ A bue: de eollculo .:lo 1m posto aerã. coavc-:-tid;. em quanuclace

d~

UFIR

di,ria pelo valor deata no úlltano d1a do mi::l' .o q1.1<:- corresponder
O3~ O imposto devido •eri c:~lcul:~.do medt:mte a .:~phc:~.~o d:1 ol!quou so·
br• a ~u• de d!.lculo cxprea•• em UFIF

I 4.. Do impcno o.pur:~~dc nn forma do parágrafo anterior .1 pesso:1 JUridu:.:l
poder.l d1mu:unr
a} os .ineentívos flsca11 C.e deduçlc de impono C.evido, pode:ndc o valor exCf'·
dtnt.e ser eompen do nos meles ~;ubsequentes. obaervados os hrmte• e pr.:~zos ÍJ·
xadoa na legiclaç•. · espedfiC4,
b) ot lncent: :> fi seis do rrciuçio o Isenção do 1rnpo:no. cõllcul::.ào& com baae no lucro da ex r
açilo :lpurado rncns,:~.lment!:;
cJ o Imposto, ·•:e ~ Renda rtt1do n~ fonte aobre r.-.::e1t.as comput.:td!ls n.:~. ba·
•• de dlculo do 1n1p 'to
J 5!' Oa valor• de que tr::~um a• alineas do p::ar.âgr:l{o anterior serào conwrtidca em quunticl:i. ...e de UFIR d1!l.r1a pelo vo.lor drata no {llumo d1:1 elo mi&a a
que cornaponderew
§ 6!' O &.:~.lclo do 1mpoato drVldO em c:ub mês aer.4 pago :l.tt- o \llbmo d1a U.td
do mia •ubMqUente
§ 7': O preJuho :apurndo n.:.1 demcnat.r-:r.ç.do do lucro real em um mia poder.:!.
ser com)Mnu.do com o lucro rt:d dos me•r• sub•eqcent.e5
§ t." Para efeito de compent.:lç!l.o. o prejulzo ter:!. corrig1do monet.:~.rianlen
te com b.._. n.:.1. var1t1Ç!Io uc:umt.ll::~da ela UFlR diãri:a.
~ 9:'
0• resu!t.:~.dca o.puradoa em c:r.d.:L mb aerdc corrigidos mcner.:u-iamente <Lei n. 8.200, C.e 1991).

§ 7~
O iucro prtaumido 11ert dctenuin1do mediante a aplicação doa aeguin.
te!il percentua11.
a) trint:r. por cento da receita bruta da prestaço1o d. ••rviçcs; e
b> trCa inuiros a cincc dkimoa por CIP.fQ da r"IICaita bruta da. dtmaia ati.vidade:a.
§ .a~ O lucro pnaumido, apUl'ado na (arma do parásrafo anterio:r, nrá eon.
vertido em quantidade- do UFIR pelo valor diirio desta oo úhimo dia do mil & q,uo
corl'e3ponde:r.
§ 9~
O imposto nr.i calculado aobr• o valor menaal do lucro prtaumido ex•
prea•o em q_uanudade di! UFIR.
!li 10. O ixnpoato 11 a contribuição 1oc:ial CLe1 n. "1 68911 ' 1• de 15 Ce óezembro
de 1988), &j)Uradoa em e.O.a mi:1, aer.lo palfOI &t6 o tJltimo dia. U.til do t:ni:• aub.f:..
qüente.
§ :n. Oa rendimentiJa considerados automaticai!Mn~ distribuída- aoa aóc:IO$
ou titular du reaou Juricbc:u, tributa<ias na forma. deue arc.go, serao cqulva.leih
ta• a a1i1 por cento, no minimo, da rece-itt. men•st total, e:Eprena. em qu:mtidade
de UFIR, diária, pelo v.olor det.t.:l no U.ltimo dia do 'l:Dis a que eorre11pondcr.

4 12
No c.uo d• sociedade. a parcela de rend1menz:ot con1iderad• aut.ema,.
t:!C.mentii (h&tri~U1di: eoi'rtspótiâ.ent.e a c-a-da .O cio, aerA ÍIXAc!a a craterio da ~"~'.
ao• judd:c:a.
§ 1;
O imposto .incil"ae'nt~ iobre o rendinlento de que t.t'ata. c § ll date ar·
tiro deVO" ~.11er pas-o até- o último dia U.til elo mis aubaeqtaente.
.->.: .u. A tributaçllo eom. base no Nero arbitrado •omenu ser A. admiti -:i~~;
om
~o
. iançamanto de orJcto, observ.adas a legialaçio vlrente e aa .alttraç.-...,a
intr"~ul: .. ·11 por e.aa l.oi.
§ 1~
O lucro arbitrado • a contribuiçio social nráo apU:radoe mensnlm-ente
§ 2"
' lucro srb1trado, diminufdo do Impost-O aobre a Rer:.d.:L da pessoa jurf.
ciica • da cc. ·.:-i.buiçt.o -.ociai. aert considerado d~.&tribu!do 1101 ~<óo:IQ~ ou ao u.~o~r
dli empnaa t: :ributado axc:lUIÍ~ n. ronta k al5q~U. óe: vittw e cinco por «ntO.
J 3~ A contribuiç..to aocial aobre o lucro das pt,..;oaa)urld!caa tribuud.at
com b ... no lucro arb1trado aer' devlda ~:nenaalmente.

Ari.. 42. O limite óa receit& bruta anual pra visto ~·-.. i..nç.áo das microampru.. (lAin. 7.256n7', da 27 da novc:abro da 1i&•JJ. ~ 3oat-rd~ f10Vtlnt.A I!
/U't. 39, As peuoaa Jurldu:ac tribut.:J.das com base- no lucro rea.l poder.:i.o opsaia mil UFIR.
t.or po~lo paramento, nti& o Ultu:no d1.:L U.til do me:~~ &ubseqlHnte, do Imposto dev1do
mena&hnente, ealeul:Wc por esamt.tlv:\, observaC.o o aeguinu-·
§ 1~ O limito da rec:•ita bruta prá .ealculac1o tomanclo-~t~ pot !lue u .teCC~i·
tu t:nanllai•, divididas pelo• w.lorH da UFm vipntH ao. m ...a cern:OtpOndaotea.
I nca meaes d• Janeiro a abril, o 1mpouo euimado eorreaponder~. em cada
méa. 11 um d1.1odéc1mo do imposto e ndieion:~l ::~.pt.~ro.doa arn balanço ou bo.lancate
1 r. Oa rendime:ntot~ da rcicroempre&ll Mr.io couidenul.oa automa.~
anuo.lliV&htado •m 31 de ào:u:t:nbro do a.no 11ntc.t1or ou. na inex.iaténc:ia d•ate, a
te diatribu.t'doa ao a6cio ou ti.tul«r ao valor e~ui-vall't'lu- a ..ia por ota.to. :no mt:ü.
um ~to do impouo o adic:io~U~I apur:~dcs no bala.rlço ou ho.l::u:accta 1141meur31 levanmo, da nctit& total. t:nenaal, upr.ua am quantidade de UFlR ~iária. paJo vaSoto
udo em 30 de junho do ano &l:.tenor;
duta DO 6lumo dia do mb a que corrupoodu.
n- no. meMI de maio o ajll'alto, c. lm'Pcu.o enitn~~do eorret~pondtr:1. em cada
t 3~ Oa randimenr.o. efativameD&e pq;M MI âdo. ou ao cit.ular da micromla, • wn duodf:Cimo do 1mpoaw c adictonal apuredca no ba.lanço ;anual de 31 de
emproa a a~aitam-aa ._ incidlncLa c!o lm~t.IJ 110bra a RaDda n& fonte, calculado
deumbro do ano anterior;
COt:D b ... na t&bel• d. qua a-ata • anip &~.
m -bOI matei do a•temhro a. dezembro, O nnpoato e&timado COI'retponderj,
f .C! O impoato de qua trata o par,~do eDtlrior. conw.rtido am qU&fttid&·
em eada mk, a um aexto ..lo impo11~ • .a.dicional apurado& em balanço ou balanced• d• UFIR JNlo valor daata DO mM fim q\11 t1 NDdi~mto tsver aído 1'81:0. podar4
te ..-...crallnantado em 30 de J'lltlho do nno ~11111 cureo.
1ft' comp•na.ado com o da~d.o aa d~ de ~anual llo ban.eficüri.o,
§ l~ A opção •"ri. eretuada. fui d.at& do p&pnr.ento do imprato correspondenArt.. olS. Ju paiSou jurldicu 4.orert.o ~r. em .:ada ano. dednaçio
te :110 ~·de janetro • a6 poderá aer :llurada em rcla~o ao unpo&to l'eíennta aca
da .;usw anual consolidando oa I'HUlt&daa meuaia aufori~ noa IDUH d• jaa.ei.
mesu do •no subaeqüenu-.
\
r-o a dasambrtJ do ano anterior. UM "ruiht.H pruoc:
§ 2" A peaaca JurJd1c:a podcri auapender ou redu:1:1r o p:~gamento do unpct·
I- at4o o Cltimo dJa Cr.il cio mf:-s cl• I:D&l"ÇO. u tributaclu com b.a• no lucro
to mon.a.2.l esumado, enquanto ba.l.:mçoa ou b#l:uwotes nMDSLis demonauarem que
pruumido;
o vo:liol" acumulado Já pago ~~~~~· o valor do n::lp<tato c:alc:Wad.o c.om b&aa no lw:r-o
au c 6ltimo dia iltH ~.. má d• abril. aa tributaclu com hue M lucro re&l;
nal do perlodc em cun.c.
§ 3~ O imposto apur-adCI nM balanço~ ou ba!ancete~~Mri. cõm'Wlido em quan.
m
-&ti Q <:ltit:no diQ {lti! áo mH à• ~bo, . . clamalt.
tidada de UFlR d1á:ma pelo valor clasta no (z}amo dia do mia:. que ao referir.
P.ar.tçafo 6.Dicc. Os r-.aultadoa ment-aia Mrio apuradoa. aiDda que • pu~
f 4~ O Imposto •cbn • Renda retido na ronte 110bre nncbmentca computaaoajurldlca tt!nha optadO F*!s for=• •• pa;pmt~llUl da impoato • adicionai
doa na determinaçJ.o do luCl'<' n.d poderá aer c!.tdu:udo do impoato atnn.ado de Cll·
da
no
a.rtiJO 39.
,
da mil.
A.rt. 44. Aplic:am·~.o•. 11. CMtrib~ fWicial ~a I~ ([Ai: a. ?.581, de 1IQ}
li 5~ A direrença entro o 1mpotto devido, apurado na declaração do a,uau
e
ao
impo•to
incid•nta
n'
Cor.tt~a<~bno
luero
Uqmdo
UAilll.
'l.'J~da
198&, ut;i.
anu:ü larttgo -4;3), • a lmpOTtincUL paga nos termos deste uugo ••ri;
go S6) aa meamu nor:tnaa d11 J~to !&&tabalecid.u pua o lmpoaw MbN' a.
:1.1 pa~a em c;ucu ún1ca, at• a data. fi:KAd.3. p.an =o. entrega da declaraç.t.o de
da du puaou jurldic::aa.
:1)\lStt &:l.U:Ü, Se pOilUV.ll.;
bt .compensada. corngld<i monet.orl.amente. c:om o in,post.e_ rnentlli a af!'r P&f!!O
Par,grafo Unlcc
T~.:w.ndo"" da b..,r 4e cálculo da cor.tribui~o accial <I11i
nos meses 5ubseq_uentes ao ilx.aco para:;, entreg.:~. d.a declarsç.ao 4e aJUite anual,
n. 7.689, de 19S81 e q10and<· ela. r"ulu.::- ::usa.av.a om wn mC1, t11U valor. corrig;ise negatlYl • .3.ssegurad.:a a :lit~:-rn.3.tl"a d.e reque~cr :1. restltUtÇ&{I <io mcntaate pago
do mcnotanamente, poder" u:r de-du:.i:io da bue de cAlculo de raf• subMqt;•.nq,
tndevtd:l.mente.
no caso de pessoa JUr!dtca tribut~:. cana bue no lucro rul.
Arto 40
Poder'- opt:tr pela tr1but.aç:lo com ba•e no lue:-o pre•umiclo a pe•·
A.rt. ~5. O valor em.c::uuu·oa do imposto ou c:onu-.ibtriçio .ctri datá'mU1t.•
5-0.:LJur(dtea CUJ.ll. rece1u brut:;, tot=~l (operac:Jcn:llllomada ._ n:lo_g.~~ac:to~:~.h tC:nh:t._ _ _d_o DJ.!I:dtante__a_ multipbcaç.., da aua quantulac!.• em UFlR_JMI:lo V~Llor~_:if1R dii.
nina- d&Udo Pai:r.mentO - - - - - - - - - - - -- - - - ,1cio 1gu:.i ou mfertor a u-ez:eneu l:Ilil UF1R no rnra da opç2.o ou a tri:S mUlitiü e
l~.
$Claccmt.U mil UF!R no :IU\O anu-rtor. reaaalvado o d11poato
Art. 46
U ?e*•oas jtlddic:~s uibutndu cem bu• no lucro tet:l. podet'àc dt-·
~ 1•
N!to poder~ optar pel:l trlbutQÇio c~m. ba1e no luco pt"elumido a ?C''"
prec12.r. em vinte e qu~trc quotaJI metfllla.i•, <• cuaco de aqui&içâo 01.1 o:uuuuçã-:~ dl'
so11. JUrldlca CUJO i·J.cro, no ano .antena:-, tenha IIÓO aubmoucio r.a adic1onal de qw:
m3.qulnas., e-qulparnentc.lô. I:IOYG•. adc;t:ir;Goa eatrt· 1~ de janatro d• 1992 o 3~ eh::
tr.au. o .:~rugo 25 da Le1 n. 7.4.50'1~•. de 23 de dezembro de 1965.
àez:emoro de 1993, \lt1bza<i.o• em p:-o!rt4'S!I.O H'le.usu-tal d• adquu·•ntot

n-

rae..n.

a...

:c.o'

- - - - - - - -- -

----------------------------------------
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i r
A parcela da deprecinçio :aceluada,que ~xa.der lL d.preciaç.io no~mal
conatituir.l exd.u.do do lucro Hqu1d0 • aer:l. etcruur.a.cl.:~ no-hvro de .a.p11r~ç~ d(f lu.
cro na!
·
§ 2•
O t.oul da deprecl&ç.o acumulada. inclutda a normal • & parç.la c:.:.:..
dente. nio poderá ultrapau..:ar o c:u.tto da ac!W&Içio do besn, conigido mo~t.e
i 3~ A partir do rnis ara que for ntmgido o hmlt.e de que tr:1t4 o p:u·:..ru.Co
anterior, e depreciaç.t.o normal, corng1d.o. monatnn&mente, rcg~st.r&dll na asc:rltUra.
çto comercial, deverá ser achaonad,_ ao lucro lfqu1do para deternllnar o lucro real
§ (~
Para afeito do diap<~at.o no. i§ Z' a 3:" deat; art~. a con~ da depreo ..
çáo excedente :11. ~:~orm.al, regntuda no hvro de .:apuraçio do lucro real, urá corrigida mone'*namente.
§ 5:"
Aa diapcaições contidas neste ar~go apbcam·M ~~ miquul.. a aqw~
mant.oa obJeto de contrar.o- de orrendanMnto mercantiL
Art. 4?. De~~da qUOI autoriuda JWIO Mmin•rio da Eeonomi.n, Fa.~:enda • Pia.
nej.a.monto, a pe..o:t.jurldu:a tributada com bnae no lucro real poder! cledu:z:1r como d"p4S& operacional o cuno de conatruçbea o benfeltot"l&a reabl&da•. com a
aprovaçio do Org.io cove1namentaL compc!tente, em bena püblicaa de uao comum
ou VlDCtdllidoa a Ur"V\Çoa púbhcoa ou de utilidade pÍI.biJca.
Art. 48. A partir d. 1~ d• J&Qeiro de 1992. a eorreçt.o monetária d.u demo:wtnçMa f1n&nc•nraa
o!eruade com b•ae n• UFIR di.tr1a.
Art.. 49. A perur do m~s de JAneiro de 1992.. o .:adtc::ional de que trata o artico 2S dal..e1 n. 7.450, d• 23 de dezembro de 1985. incidi.rj, h :ali:'luota do dez por
cento •obre a pare.!& do lucv real ou arintr.ado, &JI~do mena&J.m.Qto, que eJÇc..
der a rint-e e aneo mil UFIR.
Pa.rãça!o único
A aHq uota ..r, de quinze por canto para a. bancos comerciai .. banco• do inve&t.:Jl'lllnto, banco• de datenvohnm.~nto, eatXU -=nómicu, ao.
ciedad. . de cridito, fuanciamento e investimento. aoeiedadea de cndito imobili'·
rio, eocied.ad•• corntord, datribuidora de t!tuloa • v.olorea mobibitla. e e&J»N·
IA de lll't'tlndameato merc:&ll.til.
Art. SO.
M doapHU refuidaa J1& allnoa "b" do pariçafo ÚDÍoo do &rti(o
52 e no i.~m 2 da aUne:. ,.e" do partgrafo 6nico do artiro 71. da Le1 n. -4.506'"•.
de 30 da Dovambro d1 19&1, <iAcornntea do eont.ratoa que, poatoriérmento a 31
de decambro cM 1991, verlham a ••r . .atnado., averbado& no luuwto NacionaL
de Propri.dade lndu..t.rial - INPI • reg1atradoa no Baneo Central de> Bruil, pu.
aam a nr ded\lttvota par& fina de apuraçto do lucro real, ob. .rvad~ o. limitAis e
condtçbea oatabelecidoa pela ie1illlaçt.o em vipr.

••r-a

Pll.ró.grafo único
A vcdaç.à.c• condda no anigo 1' d:~. Le1 n. -c.l3lt11 •, do 3
Oe sat.embro de l962, não se .:t.pbea :CU desper,;aa dacluUveia n;:;. form:~. duto artigo.
.Art.. 51
Os b:üo.nçoa uu b.a..l.a.ncetfls r.feridQs nesta IAi de-ver.k> aer le,•;mu,.
doe cor. obaervànCl.:l. dl\5 le1s comerClalt:. e f1aca.ta e tr:~.nscruos no OJjno ou no LIVT"G d9 •. ,.Jur;:r.çAo do l..uc.to K.v:~l

C.APtrULO V
Da A~\Dliuçút e do Papmanto dot lmpoe;oe
• Coau-ibuiçbu

Art 53
Os tributos e contnbuiç<ou relac:tonado•
dos em I')Uantid:~.de de UFIR dtárla pelo vlllt:>r desta.
~ I PI.
,er.o..dore~:

I

IV- eontr1bwçou p!!.t':o o FINSOCIAL.. PISIPI\SEP e sobro o J\.çúcnr a o Áll!t)·
ol, no prmteu·o dt.o. do mi-i sub11equente ;..oo de ocorri-nCl.a dos fntot ger4dOr'ollt~

\'- lmposto sobre 3 H.enU:t sobre os g.mhos de que tr.:ttaln o• p:tragraíul de.
.o.rugo precedente. no mé!s ~~n que os g:tnhos toran1 auferWot,
Vl - co1Hn1Juu;:oe~ prevlnenct.:,.~\SI, 110 pr1mcuo d1.;11 do mi-s aubteo 1uent• .a.D
de c:ompeti-nc1.o..,
Vll- dem.:us: tr1buto~. contribUJÇÕell e ~er::e1ta• d:a União, arr•r::M.ludoa pel 01
Departamll'nt() tia ltccelt.a Foroer.:U. 11.6.0 ref"'ndot nelt.:t Lc1, nu d.aur,; dot r•spect!·
vo& venan1entoa,
ll lw O 1mpos:to de que U~t.::lnl os parágraíot do &rt.IBO anter1or ••r:t eonvlr·
Udo em quanttua(l.e de UFIH pelo Yalor dest<l no mi.• do r~c:eb1mento ou p~bo.
~ ?'
O valc.r C!'l1t cruzt-lros do 1mposttt ou contrtbuiç:\o a Jl'll.:lr' •erM determi·
nado med13nte :a nlultipllc:tçuo d.o. qtJ.o.nudade de UFllC pelo vaJur deat::11 na cb,~
do p:t.g:m1ent0

CAP1TUI..OVl
D.2.
Art. 54

m-IDF:

V- contribuições proevtdenei!riu • .a.t6 o qumto dta Íl.ti) do mb subteqtl.ente
de eompetimeia.
~ l"
O Imposto 1oc:tciente coare g.:~.nhca de c.apiul na alu:n:~.po de ban.a ou
dtrettos Cl..et n. S 13-1, de 1990. artiGO J.8l dever• aer pAgo &té o últtm.o dta -.iul do
mi:s subsequente :~.que!e em q..,e os g:~.nhos houverem sido pt-r<:eb1dos
:~.a

;; ::!" O nnpo<Oto • .:1pu:.;~do mettsalmente, sobre os g.o.nho' l!qu1~CIS d~ qge: tra·
t.:l o .:l·r~ttl"O 26. ser:~ p~o .:ltll' o u~!lniO d1n uul do rn~s de m::uç-o do .:Tono aub.cequentll' :t.qul"le em q\Jf' os J::annos (o~::.m .o..pttr::~o<.los., C.o.cult..:I.Clo .:1.0 c:ontrlbllHite .anteap:ar
Op:!.l':l'l.lltnW

ela D6bitol Fiac:ai1

O.s: tlébaos de qualquer n:t.t.Ur&%8 para. com a Fa:z:ecd.a. N::~.cional""

§ ~ Sobre :1 p!lrC:
.:orrnpondcnte 3(.> tributo ou contribuiç~o. conwerh·
cb em quantid.:ule d(,• P
•• incid1r:lo JUros mor:ltôrios ~ raz..:io de um por ~nt ...
por mia-calel'ldá:riO ou u-aç:.!w, .o. p:lrtlr de fc..,ere1r" 1k 1992. mclwivc • .o.lcn1 tl.:t mu•
t11 de- mor:.. ou cle ufic ....
§ 3':' O valor
cr r-ecolhido s:e1·:'t obtido multiplu:ando-~ a correSpondeu·
to qu:mtid.D.dc d~ t
~ pelo v:alor diáriO de.s'-.:l. n.o.. d::u.a do p.:ag.:t.rocnto
11.&

A.rt. 55. o .. ebitos que forem ob;eto de parceLamento aerto eonsohdadO$
d.a:z:ada eonc:o
o) • npr•no• em quanti<bde de UFIR diána.

1

o,

1~

31 de de

al ati o <alt.imo dia Cltil da quinuna aubaaqQ.anc. k de ocorrincia doa Catoa
pradorea, no caso da aquiaiçio de ouro, ativo ímanC41lf'O, bem. u•im noa de que
tratamo& Jnciaaa li a IV do llrt.ICO 1! da Lei n. 8.03SCSll• d* 12 de abril do 1990;
bJ atl! o décuno dJ.:I. da qwnzena aubuqU.nte~ ~ d• cobrança ou re,.t.tro contl\bil do 1mpouo, noa demais ca!o5;
IV- c:or.tribui.;:Oes para o FJNSOCIAL. o PIS/PASEP e •obra co AçUc.a.re o
Al~ol, ate o d1~ 20 do tlli-:~, .subsequente 111.0 de oc:orrôncia dos fataa pr:uiorea;

Atua.li:z:aç~

os dec:orreJlte! de co:ttr11JwçOea .:~rrecad:lda• pala UniAo. conautufdoa ou mo, ven·
~idos :tté 31 de dezembro de 1991 e nllo pa1;0t.at! 2 de J:lnelro de 1992. 1erio ntwo.
h:z:ado1 monetariamente eom bale na legi•laçr~o opheáYeJ <t: convertidos, JUO&Ia da.
ta, em quantsdode de- UFIR diána.
§ 1~
01 juros de mora cnlculodva atk 2 de janeiro de 1992 aerio, t.llmb~m.
convert1d05 eru qu.o.nt1d01de de UFIR, na mtsnlil d.:~ot:l.

r;.rad~!!~n~ ~:;o~i=~~: ~~:.~;,:d•o:b::~:~:U~ ~~c;;:-~~a doa !Gtoa

c) a'-11 o (llumo dia Uti.l do mêa aubao~quentoe ao de <batributçio autom~tic:t
do1 lucr~ no C~Uo d~a JMI&Oa& jurldieaa uibuudaa com bua no luero presumido,
óea mia"CMmpt"&ana • d• de que tr.:l.t.a o arugo 1:' do Dacreto•lAI n, 2.397'201• eh·
21 de dezambro da 1987:
d) at6 O d6cimo dia da qwnzena &Ub.. qüant-e k da O~l!ncia doa fatos C•ra·
dorew.. nCIIõ demaia caaoa:.
•

converti•

JII-lOF

....t aer& de

b) na data da oeorrlnc1a do. Cato~radar~ noa ~ dow CS.auua rendimenua
ntribuídoa a ru1dent.R ou domiedJ&dOf. no ez~nor;

aer~o

GC(Irrencla <.los 1aws

11- I RI-, no pnnteuo dt.::o \Jti! subsel')uente ao de ocarrénci:~ clo f.o.to s:er:!Alor;

&I aUto dec:1mo dt:. d.:1. quill%ena aubsequentc a de ocon-encia d" f:o.t.oa ger.adorfi, no caso doe produtoc dauiftc.Adoa nor,; Côd1.;oc 2402.2.0.9900 e 2402.90.0399
tb TAbel.:i de lncidCnci.o. elo IPI- TJPl,

a) nUt o últimco d1.0. Util do mê5 do aultleqi.lente .aQ de O<:Orrênci.:a do Cato gerador ou ua d.au da remeUól, qu.2.nclo e5tA for c.Cc:t.u.:~.d:1 anua. nco c:u:o de lucro de CJ·
luua, aucura&iti, a;i-ncaaa ou repr~nt&Ç4n, no P.ala, .cM pnaou jurlciu::.:t.a com H·
de no n:Uicioro

aegutr

1.1.:

ai no prtme1ro dt:t. d:l. l'!l.nn::r.cn.o. :111.11Jsequento !I da ocorrCne:a do• f:t.tot ~ .•
res, na htpote!le de aqutstç~o de ouro, .:lttYO Ílll:l.ne.ttro,
lll no prtnu:u·u <.h .:I. suiJse(']uente ao Oe ocorrinCl3 doa fatos geróldo;)res. no•
dem.o.1s caaot

di'ridido pelo r

li - lmpoat.o sobre a Rcmda r«.ido na Cont..o - IRf:

.:l

no nr:meoro dt;t tl3 qun-.zcm.:l sublt:'luente ia.

Art. :2, Em. rel.açào aoc fato& gerador-es quo Vllt'(:ll:. a ocon-cr .a partir de
l~ do Jan ... :~o de 1992, oc par;amentojo; aos tnbutoa e contnbu1çOea relaCionados .:1.
seguir ó.a'll'ar.i.o 5er efetu.:u!oa llOiõ aegumtoa pr&.zoli:
J -imposto aobre l'roduto$ lnch.1Strl3liU&do .. - lPl.

c) •" o 'ú.ltimo dia útil d.2. sr(;'Wldll qu1nzc:n.:~ aul»eqü•ate h de ocorrincia dos
fatos ceradora, no caao doa deman: produ~.
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f ~ (
c:i.do de jurot

f !3."

da da UFI

Ar!
upr.._•
mor.etr

do débitD eonaolidado, expte.. o em qUUttid:t.de de UFIR. aer.i
:o de parcelas me-na:&ll eonc:edidu.
r de ead;a parcela mena.a!, por oc.aslj,o do p:agamento, seri. ;acres·
:orma da legialaçto pertment..e.
1. afelt.o de pagamento, o valor en:t. cruzetroa àe C.:J.d.;. pareei• mer.·
nado :wxhanUI a multiplle&Çio de •eu valor, ezptelõSo en1 quunt.icia.o valor daat.a no dia ~o p~enco.

No caso de parca.l.ailJ,ento concedido .adminsstrauv:~mento at.t o cita
n-o de 1991, o aa.ldo deYe<ior. a. pvur de l!' de j.anetro de l992, acr~
qua.'l.t.idade de UFIR di1rta mc~dla.nt.e a divitõi.O do d4bito, .n.~zado
Qll!:llU, pelo v.aior d.a UFIR ch3t1a no da l~ de janetro de 1992.

1- qra.Co único, O valor em cruzeitol do d!b1to ou da parcela será deurzni;-;.acl. • .:ne1b-.:1t.o .a mtdtiplid.çjo ela :reapecuva quantidade de UFIR pe-lo valor diAri d1 :.;.a na data do pagamento.
ber
pn
pe

..rt... 5'1. Os cWbitos de qualquer natureza p:ar.a eom a Fazenda NaCJon.al,
Jmo oa decorrente& de cont.ribwçbes .arree:td.2.das pela U m.to, poder& o. Rm
ela rPpac:Uva liquidez • certc~za. ser Wcntoa como Dí"'ida.At:i.va da Uniio,
walor eaptetao em quantidade da UFIR.
'é.
-'O

1~ Oa d'bitD* de que trata aue artigo, quo forem objno da pareel~n'i.o,
conaolidadoa na deu d• aua conceado • exprnaoa em quantidade de UFIR

§

f 2!

O enc:.arro referido no art.igo 1! do Decreto-Lei n. 1.02SC221, de 21 de
,bro da 1969, modificado pelo anigo 3! do Deerato·lAi n. 1.569Wi, da 8 d&llgOJ·
3~ do Deereto-l...e-1 n. 1.645 11' 1• de ll de dezembro de 1978, u.:alculada 1obn o montante ào d~biw, incl1111ive multas, a.t.u:Ul.::r.ado monetana4J1C. • &cre~~cido .cM juroa e multa do mora..

.a 1977, e artigo

Art. 58. No ca.o de lançamento da oficio, a bue de álculo, o im-po.ato, u
-oa.tribuiç6e• arreeadadu pala Uniio e oa ac:réacimoa legaia aerio expuna. em
lFIR ditrla ou mensal, conform~~ &lagial.açio dct "gêncill. do trtbUt.O ou c:ontribuiç.O.o.

Parl.grafo 'CI.nico.

Oo juroa • a multa de lançartHnto de oficio aerão c:alcula·

.:ioe com baae no impouo ou coa.t.ribuiçlo upr...o •m quantidade de UFIR.

CAPlTULO VII

n.. .Multu e da. Juroa de lolora
Art... 59
Oa tributo& e contribuiç6ell administrados pelo Departamen.to da
&-ita Federal. que nio foram pago• at6 11- data do ve~nctmento, f1euão &UJeito.
IL multa da mora de vinte por cento e a jurCI& de mora de um por cento .ao mtla-calendá.rio ou fraçlo, calculado• •obre o valor do tributo ou contribuiçto eottigido
monetariamente.
§ 1~ A multa de morll- aar.á. reduzida. a dez por" cento, qu.ando o débito Cor
pago atl o (l!Qmo dia Cl.til do ml:a aubaequente .ao do vencimento.
§ 2~ A multa incidir* a partir do primeiro dla &p61 o Yencimento do d'bl·
r.o;.o• juroa, .. partir do primeiro di.& do me• aubaequante.

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

---------------------------------
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Art.. 60. Sorâ concedida r•duçl.o de quaren~ por cento da multa de lança•
mente de ofJCio ao C(Jnt.ribuulte que, notificado, requerer o parcelauanto do d6bi·
no prazo lagal de nnpugn.açto.
11-:" Havendo impupaç.lo tem~1th•a, a reduç.io aer.l de vinte por canto,
.. o parcelamento for nquerido dentro de trinta dlu da cibnCla da oda~:~~~.io da pri•
m.ei.ra 1n1~cia.
§ 2-:" A reaeisbo do par-celamento. mot1Y&da p4lo d••c:umpriz:111nto d.. nor•
mu que o rei'\Jl&m, stnplic:•r• re•t.abelac:imento do montante da mult.a pi:'Dporcionalmente ao valor d• rocei t-A. n.lo aatiaíetto.
1
J.rt. 61. M contribwçó" previdonctUlas arrea.c!.&d•• pelo Inatiwto Nacio•
aal da &curo Social- INSS fu:arj,o 1uje1t. . h multa .,.ri&vel. de car•ter nl.o-relo•
"'-.,.I, nGa RguintCII percentuaia, incidente. •obro 01 valoTe• &tuah:u.doa rnonat.a•
riamenw atolo a data do pagamc~nto:
[ -de:z por e.n-to sobre o. val.oree daa eontribWç6<1e ctm atruo que. at-6 a d•·
ta do pasa=~nto, n6o tc~nhem •id-o tneluídu t:m notifia~ de d~blto;
U ... Yiute por cento sobre o• valor<:!a p.agoa dontr ... àe quinze dias contado•
d.a data do reo~blmento da C:OtTIIIIpond•nte notificaç.to de dt:b1to,
m- trint-a por cento sobre todCJ& oa valores pagos med:onte parcelamento,
deld1 qu. referido no pra:r:o do inciso anterior;
to

IV- aeuente por eento aob" o• valore-s pagoa em quaisquer cutroa e&IOI,
incluaiw por falta d• cumprimenta de aeordo para o parcelamento
Parjçafo único. É faculu.da a l"e.ali:r:açio de dep6síto, b. dlapoeíçio da S.gu•
ridada Social, au_;.itc) aoe 1n11mos percentuais doa inciso& I e II. con.foriD.e o eaao,
pua a~ntalê'ie d• def••·

CAPiTULO VUI
D&a D~ ~ • 'I'n.na.i.t6riu

MAIO 1997

1 l! A compenaaÇ*o e6 poderi ••r efat.uada entre tributoe • contribuiç.M'I
da malm& "P'CI&.
f 2-:" E f•cultado &O contribainte optar polo pedido de r.stituiçlo.
§ 3:· A compt:n..J&çlo ou reatít.uiçio eer• efet.uada pelo valor do imposto ou
c:onu-ibuü;io .:orrig:it!.o monetariamente com b... na variaç.io da UFlR.
~ 4~
O Deportameoto da Raceit.a Federal• o Instituto N&e~onal do Se~ro
Soc1al ~ INSS eaped1rào a1 mltrUÇÕ" n.e-uaHiu ~o c.umprwent.O do clwpoat.O
n~~>tt: :aru@u

Art 67. A competi:ncia de que trata o 3r'ttgo 1~ da Lel n. -8.0221%:11, de 12
de :~br1l dt 1~90. reia uva ll apuraç6o. inscric.lo • cobrança da Divida Ativa oriun<l:a d:u~ r.-eelCas arrec:~óacl::u: pelo Insuwto N:tC•"!I\.:1.1 de Coloruz:o.ção a Reforma Agr'·
r~:a - INCRA. bem ~:on1o .:~. repreaontaçlo judie.:.; '!I.:I.S reapeet1V01.1 ctli:C!c:uç6ea r•aca 11 ,
<::~Gc !1. Pro.::ur.ldon.)•Ger.ll à.l F:~.:z:end::J. N.2C,(·:•:.I
A"- 68

O An~:~Co I do Decretu-Lei n. 2.2251"'', de 10 de jancuro de 1985,
form3 do An-exa I .:1. est:t. Lei

p:.:oli-3 a vlsor.:~r n.:1

r:.

:.1

P.:u-.as-r.llo W\ICO
F1c:~ lg1-lnlruc:nte aprov:~.do o Ane:o:o II a nta. Lel, que :~.ltl!'·
corllpDiiÇ.lto prcvtst.l no Decreto-Lel n. 2.192':n', de 26 da de.:r:entbro de 1984.

.\;•: 69
() fj:oduto d.a :~rrec:~daç.io do multas. inclucive :11 que fn:r:em p:1r·
te do v.Jlor p11go por e"C"Cuç:lioo dn Dívida Ativ• • de lU& r"peo=uva correçJ.o monto·
t~ru:a. U\Citlt-nres ~:obre tributos" conu-ibuiçóes acimini1trados pelo Departnm•nto
O:~ Recelt:l Feder:tl c prllprios d.3. Un1á0, bem co~no daquela :lpllc.:u:IU li rfllo ar«·
cadador.a. cie re<:eaas redcr:us. eom:títuirb. reee1u do Fl.ll'ldo instuufdé pelo Dec:re·
tO·Lel n. 1 437m.• d~ 17 de dnembro dfl 197.5, sem prejub:o do diapo1to zu.leiÍJil&·
Ç::Zo perm'lent.,, exch.iula.> as. tr~ferónci.:.. eonst.itucionai.s p.ar:t. os bbdos, o Dia·
trlto Federal e O!ô MumciplOS.

Are. d2. O 1 2! do artíso 11 • ~ arti,ro1 IS • 1-' da Lei. n. 8.218, de 1991,
puaam • "li.prar com a sepnc. ndaçio:

/t.rt. 10.
Fic.:~.ru ,.. ntu doa: tributos incidllltn aabro u imporuç.to .. DM«:a·
.:lori .. ónun.c.d~• :1. consumo no r•cinco d. OCIJlSNno&. feiraa • eapoai~ inwma.:~onals. • e~nto• assemelhados, a titulo d1 promoç.io ou degusta~;ão. à• mon~1n
~·,..
· - - - · - - - ·..-·-..--··-··---·-~·-·- - -..~...,._ 6U""ã)HSd'viÇlZi'ã~rld&~i'âlõiüii:?.:iÇ!Ocfiii-eqUlti;J.Iiieii:iOs-iDI CXpÕaiçiO: .
11! - - - - - · - · - - - · - - · -.. --------·--~
........~
=-~~- ~-'"-"""=~- =
f !" .~ ISCn<;".iao mio ce aplica a ~riu lkstinaW b mont::apm de atanI 2! O Pepa.rt.a.ma:nto da Receita Federal ezp<ediri. 011 ato~~ nooHdrio.
dea, •111c:epU~IS d.e •ef'ltm aproveit:ldaa Qp-6111 o evt:nto.
pu-a eatabelee~~r a fozma e o prazo •m qua 01 arquivos e aieu.maa o...,.arlo
.u'&~.
§ :2.~ É condi~o para cozo da iHaçi.o qua aeahum. pap..meato, a qualq\lllr
tltulo, eeja erewado eo ezterior, em relaçta b mercadori.u mancionadu no "ca•
ArL lS. A u.io-lipr.nta;lo do. arquive. ou aiatemu. atj o tnpàmo
?Ut." deste artigo.
di& apóia o nnc:imento do pruo ..tabeleeido implicui o arbiuammto do lu~
ICI'O da peuoajurldiea. sem prejut:zo da aplicaçAo o- penalid.aô.• pr-rn.tu
§ 3~
A impor-taçlo das marcadoriaa objeto da iM:nçio fica dillpe11.111da da
na uUro anterior.
Guia de lmportaç1o. mu aujo1ta... a limite. de q\mftticiad• e valor, al&n de outros
rt:q uia1t.01, c:lat.abllec:ido• pelo Miniatro da Ec:-oa.omi:J., F.a.:r:enda o Pla.nojamm&.o .
.Att.. 1'- A tributaçto com baaa ao lucro rul somenw ..ri aclmitida

•• •- ll.

-,

:=:c::::-::z:!~C:~ =~~efi~•:til~~;~: ::fro.-:o~::
lan~ntoa afa~oll no Di*rio C:t.ivro
ozipncu • eondiç6es pNYlle&a na legillaç.io.

ar-, por CODta ou 1uboonta. oe

RuioJ,

mantidu . . demais
Paráp-aío Wrieo. A l16o•ma.t~.Utettçlo do li..-ro de que trata ut.e artigo,
QU condiçbea daterminadu, implicar.l o arbitnmiU"lto do luero da pe..oa ju-

rí<liea."
Art,. 63.

O U'.tt.tamento tri,but.ário pr•visto no artigo

6~

do DRC:reto-Lei n.

2.397, de 21 di doze111bro do 1987, apliea-ae, t.amb6m, lul oper.açóu do c:obertura
Qa r..._ reali:zadu em ou troa :r:zsercadoe de futuroa, no .axtenor, altt:~.l de bolsa c,
c!.~Jde qUI aci.!nitidu pelo Conselho Monetário Nacional t: desde que: u;am observa·

du as nonn .. " • eondiç6e• por ela estabelecidas.
.Are. 6-o;
R..ponderiO COI110 co..autores de crime de f.als1dade o ~rtntot e o
&d.l:a.ini:a~r&t: ':'do 111&1tituiçio fmanc:oi:r:a ou tt:. .oz:wlhad.... que concorrere::~:~ par:~.
qua 11j.a abe~ ,\ cont.s. ou ~:novimentaàos recuraoa sob nome.

I- !also

n- de pet ,o. f!sica ou de pe••o• jur{díc.a inexistente;
ID ... de

pltiiÕIIO&

jurfdle.&

iiquid~a

de

Í&t.O OU Mm

rept'elellt..:I.Ç.io reguW

Parq:rafa Uoica. É facultado .b in.&tit\liç~ financ.oiru • b a.11e:rndb~
.alic:í:r:u..ao O.panamanto da Receita Federal a oonfirmaçio do 1:1.U~~ de 1n.scri·
ç1o no Cad•uo de Pe..ou Fáieaa ou no Cadut:lp Gera.& de Contrlb1Wlte5.

A.rt.. 65.

Teri o trat.amen"' de permuta a ~u-ega. pelo hatante ver.cedor,

da tJtu.lo• da dJvida públu:a C..deral ou de Ot.ltre• cridir.o. contr.;. .:1. Uruão, como con·
tnparti<lalt. aqW.1çi.O Ou açOes ou quoua leiloado ao Arnbu.o do Progr:una NA·

cional da Ouaat.atiu.çlo.
11~
Na bipót:~ts• d. adqwrentM pe.,.oa fhica. d•wrb. ler eonsider.:~.do como
custo deaquiliçio das aç6ea ou quotas da ell'tprua privatiz.b.vt:l o cu1to de aquili·
ç&o da. dil'aitoll eom:.r-a a Unao, corrisido monatariamen~ au- a data d::t. pe:rmutl:l.
I ~ Na hipótue de peuoa jurldica u.lo uibutad.a com. O...e no lucro real,
o cuato d• aqW.i.;&o leri apurado na forma do parip-afo antenor
13-:" No cuo de pesaoajurfdlca tributada com b ..e no lucro real, o cuato
de aquitlçto d.u ~s ou quotas lciload- ..r4 igual ao -lor cont1bil doa t!tulat~
oa criditoa antre&Ues pelo adquirt:n.te na dua da operaç.lo.

l-C! Qt.aM.o •• ecD!igu:N::", D& aquiaiçio, in-.cstlmento retew1ue cm colir;a·
da ou controlada, .&"'ali*vel pelo 'V'&lor do patrim6nio liquido, a lldqwnnu devuá.
Nr;iltrar a -nlor da ~uivalilncia no patr_m6nio adquil'ido. em conta própria da- in·
'IMatiman.tos, a o valor do 'gio ou deú.;io na &quisiçto e a~- subeont.a. do mesmo in·
"featimento, que devori. ser o:~omputado na detcnnmaçào do i.1;.Cro real do rni:s de
rulisaçj.o do inw•timanto, a qualquer titulo.
Art. 66. N~ cuoa do papmeDto inct.vido ou a maior de ll"lbutos o contri·
buiç.6ea fed.raia, incluaive previdenci,riu, rDHmo quando rHu.iunte de rdon:na,
revogaçio ou reacia..to da decido c.o:odan.atbria, o co:::ltrlbwnte poderl
efetuar a c:ompeDiaçio dn•e valor no :r:ccolhimoato do imponi:;caa c:orreaponden•
ta & ptt:rlodoa •ub•eqQent.ea.
anula~.

Art. 71
J-.s peeso:.-:: jur!dic:&~~ da qua trata o aniro r do D.-cnt:o-~Ai ti. 2..397,
de 21 d• d.oumbr-o de- l~o'l, que pree:ncham os r.quisu01 dos incUoal • II do IU"ti·

go .fiO, podor.Ao optar p.ln tribut.açio com bue no lucro presumido.

Parácra!o único. Em QU(l< de opç.io, a penca jurídica. Plicará o Unpoato cor·
roepondente ao ano-calendirio de 1Sig2., obedecendo ao diepoato no llnis'o -tO, sem
prejuízo do paramento do imposto devido por HUS 16cio1 na •••rdcio de 111i2,
an.o-bue de 1991.
Art-12.. Ficam i11111tu do lOF aa opo;r~ de fUlmci:&men.to p:1l'a a oqch·içlo elo •11t0m6Yeia de pauapi"* de fabricaç.ào no.cionol d• at.f 127 HP de paté1~·
da bruta ISAE), quando adquiridos por:
1 -motoristas pl'Cifiuiana.ia que, Da dAta da publie:lçio dut-:1. Lei, exerçam
compro•dalllltltl •m w(eulo de aua propririad• a ati.vidade: cl.• c:ondtaor :autiu,., •
mo àe puaapíros, Jl& condiçio de titular di"ãutori:z:aç6o, permiuáo ou conco:.111.:1~
do poder coDCedeDtl e que d•tiD&m o a.utom6"1111 ii. ut.ili.uç.U nn catecoria d.: õl..!u·

cuei<UXi);
n - ~riataa prorlAiona.i& aut6nomoc tituluu de auwriz.açl.o, permlulo
ou. cooceuAa para aploraçle do aeniço de tl".&Dipal'tl. individual de pu.apu-o.
impedídoa de concinuar uerc:.ndo HA ativi~da •m virtude de de1truiçto
compMta.: 1110 ou n-ubo do "'•leui'J, dud1 que dflttnemo vetcullt adquirido ll Uti·
~ aa .. ~priad• alqul (Wci);
....,. •.
M - ~atiftl da ttabaJho q~ Mjnltl.JM'tmiaeioo.iriu OU con.ceuianúiu
de traruap :.e p6blico de pu•apírot;, na ct~t.i'"Cõiia de ahJJuel (t.txi), dead~ quttaia '#Ceu. .. dHanem k utiliAÇlo neua atividad•;
IV - 1- '"MaU portador&& de .dcficiincia h•ica, atestada pelo Dcpartamt:nto
de TrAMito .o Estado 011de naio:llnm em cari.tt:r porman~nu, cujo laudo de perS·
cia médtca e~:,...eif~C~ue:
a) o tipo de dafeito flaieo • a total inellpacidad• do requerenu- para dirigir
automóveia oon.,.ncional.s;
·
b) a habilltaçAO do nqu&Nnte pua diriPr "N!cuia com adaptaç61a o•peciaia,
d.Hc:rituDO referido laudo.
V- trabalhador deaampre1ado ou auNmprerado, titular do financiamt:nto
do d•n.cnainado Projeto Baleio ct. Fen-amencu, dntmado k aquiliç.io de maquin4rio, oquipam&Dt.oe • íuramaatu que po&aibllitem a aquiaiç:\o de bon• e a pruu.
çio de ..nif:;ollr. eotAunid:&de.
f 1! O biMD'cia PHYiata DUte aniso:
.a} pod~ - r utiliudo uma única w~
b) Mr6 roeanhacida pelo Departamento da Ree.ita Feàer:~.l medbnte- prhia
Yllrir~o õ. que o adqWrente :P<J'I•ui os requisitos.
12!' Na. hipótaae do :inc:iao V, o reeonbecim•nto fi(:&l'.l &detrito aos tomado.
rn t'Hident.~a na
de atuaç.Ao do Projeto, o. quata aeri.o indicados peloa Governo• Eau.cluaia, mediante conriJtJo e.l•brado com a cma Económica Federal.
f !! A &tienaç.lo do vekulo &:lfa& de trU anoe ecntadat~ da data de &ua. aqW~
ciç.lo. a peaG&& qua alo l&tW'~- coo.d.içõla e oe nquiaitoa, acarretar• o paga•
meato, pelo alien.mte. da unport.lr.c:ia cornapondento à diferença da. .alfquota apH·
d.v•l ll operaçto e a d• que b"ata .. te artigo, ealeulaoda sobre o valor- do fmaneia·
monta, •am preju1zo da incidéncia doa demaia t:ncarros pr-t:vist.oa na.lerislaç1c t.ri·
butiria.

(thi),

•ru.
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~m

O artiso

2~

dalAi n. a.033, de 12 d• abril de 1990, p ..u. .a v1gorar

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

oa nsWnu. acnacimoa:

VII- nj,o incid1rá nlauvmMnta a aç0e1 n&a ngumtea b1pOtaoa
a) trarun::niulo "cauaa morda" a adl&Dtac:~ent.o da let{nm..:
bi auo..a&o decorrente da !udo. aa.io ou íncorporaç.Ao,
c} tn.IUiferinci& du a~ para .oe..dad. c:ontrolaci&.

.Art. 82.

Fica 111 peHoll. fiaic.a Aut.ori:uula. a eomponlQ.r os valor.&

Nu h1p6tuea do ínoao Vll, o im.~to 1nc:ldid. n-. ultenor tr&ra•
mi..Ao du aço.t.s poloa harde 1ro•, legaW1o1, don•t.âno•, a~rH e CHeio•
ntnoa."

~d.uaMJwr:

I- quow. do Imposto •obre a Renda daa; pnaoa flair:.:u;

ve1&

li- paroelaa d.-vidaa a Utulo de "carnf·ldo";
lli- bnposto .obra a &.nàa aobr. ganho ele e.pita.l
ou Unbw•a;
Renda

04. alia~

aobre___«_~gLhf;l~_l_Jqui~9!1 ~puradoa

de be!M mó-

no mercado d.,

4~

Art. 74. lntegrarlo a remuneração doa beru~ficiárioa:
1 -a contrapreataçio de arrendamento mercantil ou o uluguel ou, quando
for o caao, oa reapecuvoa encargos de deprecíaçio, a.t.uain:ado• monatartamenu
aUt a data do bal.:~.r~c;t~:
a) de veiculo utdl:tado no tran•porte cio admi:u11tradores. dtretorea, genrnte•
e •eus &.lle..orea ou de terc:ttil'O* em rel~o à peuoa JUrtdic.a;
b) de unóvel cedido para uso de qualquer pouca dentre u rareridu na alí·
nea precedente;
ti- as cle!pe•u com beneftc1o1 e vantagena concedidos pela. empreu. a admi·
nlstrador••· d1ratoraa, 8'0rant.el a aaua aaMaaorea, pegos du•etam.ant.a ou atl"a\'<lia
da eçntrAtaÇt.O de tercei rol, ta.UI c:o~no:
.aJ a aquunçio de ahmencos ou qua11qUt!r outro• bens para uubUÇio ~lo bf:.
neficiá.rlo rora do ttcu.bolec:unento d.a omprea.a,
b) oa pap~mentos rel.atavoa .:1. clube• e a.nemalhól.doa;
c) o ~rio e reapecavo1 enea.rgo• •oc:1.111 de empr.Kaàoa po.toallt. diapo~~içio
ou eed1doa. pela empreaa, a adn::uru1tradores, diretorea:, serrntea a aeu. 111"1oru
ou de tercetroa;
d) a c:Qnlervaçio, o c:uatA:io o a msnuunçt.o do• bera referido. no itam I.
§ l:"
A ernpreu. identlf1Q.r• os beneflc:i.tr1os cia.s dea:pesu e adicionarA aoa
rea:poc:uvoa aalár101 o• valon• a •laa correapondentaa.
§ 2~
A inobaervincio. do diapoato neste nrtigo i.mphc:~rt a tribuução do•
reapeeuvo. val.orea, ezcluaiva.ment.a na. i'on~. k alfquota de truna e tri• por cento.
Art. '15. Sobre oa luero. apurad011 a partir de 1'!' do janeiro de 1993 Dlo iD·
c:idir' o lmpoa:a •obra a Renda na fonte sobr. o lucro liquido, de que trata o artigo 35 da Lei n. '1.'113, ~ 1988, permanecendo em viC'Qr a nAo-incidincia do impo._
to 110'ore o que for d1stnbu!do a. ~uou fta1ca• Ou Jurídica,;, te~~ide.o.tas ou domici·
liadaa no Pail.
·
Paró.grafo úníco. (Vetado}.
./u't. 76. Nio ma.i. aer' U1~do o impoato suplemmu.r de renda da qu. tr&·
ta o artigo 43 da lAin. 4.131, da 3 da eatembro ele 1962. com a. redaç.io dada. pelo
tu"tigo l? do Decreto-lA i. n. 2.C73<:1il, de 20 de junho de•1983, Nlaavamenc.. ..o11 tri·
inte• enc:orr.ado• pastoriormante a 31 da dezembro de 199L
Art. 77. A p•rur de 1! de janeiro de 1993, a alíquota do lmpono aobr• •
Renda incidente na. fonu aobn luct"O• a dividendo• <la que trata o •rtiSO 9'l do Decreto-Lei n. 5.8444JOJ, de 23 da ..tembro da 1943, c:om as modifto::BÇóa poaterionMn•
~ i.ntrodu:tidu, puaad. a aer de quinn pOI' cento.
Art. '18. Relativamanto ao exerdeio financeiro de 1992. •no-bue de 1991,
o aalda do impouo a papr ou o valor • a ar rutitui'do, apurado pelas peuou !lei·
c:aa cht acordo com a Lili n. B.134, dt! 1990. aed. c:onvert.ido em quantidad• d• UFIR
pelo valor d..ta no mh de jantoiro de 1992.
§ 1? O ..Jc!o do impoato devido aad pago nos pra:r.oa e c:os:uiiçb•• íaadae
na legialeçio viJm&e.
12'!' O. •.alor. . . m c:nu:eiroa do impoeto ou de quota daatot, bem. ...im o
do -Ido a ser rutituído aer.io d•totrminadoa mldlante a multipbeo.ç.4o da aeu YA•
lor. expree110 em quantidade de UFIR. pelo valor desta 110 mM de papmento.
Art. '79. O valor do lmpoeto aobre a. R.lrtDCla incidmw aobN o lucro nal. pra..
ewnido ou arbitrado, da contribui~o aoc:i.11l aobre o lucro (Lfli n. 'l.8S9, de 198S)
• elo im~to aob~ o lucro Uquido (Lei n. 7.713,. de 1988, &.n.ip .~l. relati'W'OI ao
aerd'cio fiD.aDcetrO de 1992. pe:iodo-baae de 1&91. Mrl. c:on\"ft'tislo em quantidade da UFJR dilria. ..s=do o '~alo r duta. no di&
da jane1ro d. 1H2.

T

P.arigra.ro único
Os i.n1po1t.oa e a contribJ.çlo •oci.:ll, bem eome a-da duodéClmo ou quota desta, s;erPo reconvertidoe em cruzeiro• me<i.1.11.nLe a multiplica·
ç.io da qua.ntid•d• da UFIR d1.it'1D peJo w.alor dela na d&=. do ~amonto.
Art. ~ ), Fie.... .autori.to.d.:t :a coolpenaaç*<t do valol' p:ago ou recolhido a Utu·
lo d• •nc.:l.:-:-:o h T:~Xa Rotfenn~l Di~ - TRD .acumulBda enu-e o. data da oc:orriln·
cia do fat. -:eredor • a do vencunento doa tributos • co:r.trib~ federais, inclu·
aive fll'•Yi ,®rins, pq:oa ou recolhidos a punir de 4 de fevereiro ele 1991.
ArL •
A compens~~Çâo doe valores de que trata o a.rago precedente, po.go1
pelas pano jurídico.~, do.r-ae·D n.:t rorma a ae~r:
I - ot ' .orea referentes ~ TRD po.cO. em .rela~ a parc.las do lmpoato aobr• a. S..Ma •· 1 pehou jur!dic:aa, lmpotto aobre a R.ada na ronr.. 110bre o lucro
l!quido (Lei n. 7.713. de 1988. nrtigo 35), bem como eorrespomienrea a recolhimento do b:npoa;.o 110bre .a Rendo. retido na fonu 110bro rendimenws ele qualquer npt.
c:ie poderilo ••r a~mpen~~:~doa com 1mpo•toa da meama upéc:1e ou entre si, de:atre
os referido• neato inci•o, inclusive com oe valores a recolher a Utulo de p:~.Nel&
..timada do lmpost.o sobre a Renda.;
n - o• valo:-es referentes ~ TRD po.roe em relaçdo !la parce1aa do.. c.ontriouivta •oc:íal aobr. o lucro (Lai :r.. 7.689, de 1988), do FINSOC.lA.L e do PISJPASEP,
&ow.ente poder6o eer compezwados c0r11 cg pmrc:elaa a. p:J.g:U" cie cou:ribuiçber: dll
~maeapkie;

to

Hfa~atu

h TRD, PAI''- ao&ia a• parc:alu de lrnpclsto aobn a Ronda por el11 d.vid~, nlacio.

········-········-··-···············-····~·---~----.....;.. ....,._.,_....._.,.,....,..,~.- - ._.,...,..._:_:_-'-------r~~~~to &obre a
f

2J

aab~! P~~:~:Ou!~;f~::à~~~e:~::;o::::~~ h:;:!:~:~~=

t:'laia tributos ou contríbuiçOes somente poder4o aer eompera.:tào• com pnrcelu
4• tr.ibu~a e contribuiçôes d.:t. :tnam.:t •sP'c:ie.

Art. 83. Na impoa•ibilidade da K:Ompenaaç.io total ou parcial doa valor••
n:ferene.a h TRD, o aaldo não c:ompenaado u:r.t o traU:manto do cr~d1to d1 lmpo1 •
•obre .:t Re:'U:la, q~ poderá ur compen.ado com o impoeto n.:t doc:bro~o da q;u..
:i:~ :;r:;.-•oa JUrldic. ou fiaicn. a .e r Qpresentada a pt!rtir do excrdcio finan.

to

Art..~4-- .Altcrnati~enu ao procedimonto autorizado no artigo aDt:erior,
o c:oiUribwnte podarl pl•n.•ar a restituiçlo do va.lor ref•rente; :k TRD mediante
procoeao n~ar apre..ntado na repa.rliçA.o do Dap:utam.anto d.a R.ectoiu Fedcr.al
do aeu domic:lho fltC4l, obaervando •• ezigenc1:11 de comprovo.çáo do v11lor a se;"
rettJ.tuldo.

A.·t e.:;
Fic:o.m eonvnlidadoa o:s proc:od1mentoa de compenaaç!t.o do!- .,.:1.101'1!1
reíererac~~< :. '!'nlJ p:~goa ou recolhido• e efetuados antes d.2 v1g~nc1a. dut..::r. Lei, de•·
de que unham. :udo ob:serv::~do..s •s normas e c:ondtçà~ da rnnm.:~..
Ar:. ,8f.
AI oeas.oas JUrld:e.as de que trata o .:l.f'Ugo 3~ do Decreto-Lei n
2.354'~'·. a e 24 de &PJsto de 1987, Uever.ào pagar o Imposto •obre • Rend.a relati~

vo o.o r.c::I'IOÓt'-Ca!õ~ enc.errado em 31 de dezembro de 1991• o relativo aos mnea
dos anos·c:.uenCJarto de 1992 e 1993, da ~e-gumte form.:t:
I -o do penodo.base encerrado en1 31 de~ de:r.emUro de 1991:
ai nos meses de ;ane~ro a nuarço, em duodêc:imos mensats, na fonna do referi·
do <iec:rato·le1,
U1 no& meses de abril :a junho, em quous mcns:1is, igc.:u• o 5uc.es:s1v;,s v•nc:en.
do·IC caàõl. umo. no ultimo d1o. útil dos nle$nlO.t: meae'
II - o tios meses do ano-c.olend.1no ~e 1992. em nove p:1rc:elo.s menania ~ 1 u.
.c:easlvas., venc1V<e11, c::::ada um:1, no Ultimo d1.:1.1ltil a partir do mi:s de julho, observa·
do o :&e,Ul';"'Le.

1992, o referente :tel nlese• d~t janeiro e fevereiro~
b1 em .o.gosto de 1992, o re-ferente oos meaea de março e abril;
c/ em .cetembro de 1992, o referente .aos muea de n:aia e junho~
dl <!n: ou~utrro de 1992, o referente ao méa dttjulho;
eJ Clm novembro de 1992, o rcfenmte ao mb de ~ttoo
fJ oem de:tembro de 1992, o referente ao mil de setembro;
gl r.m jane~iro d~t 1993, o referente o.o més do outubro,
h> em fevereiro de 1993, o r•fercnt.e .o.o me. de noYCmbra; C!,
ii em nurço de 1993, o referento QO me• de dc:tembrc.
Til -o dos mHea do .:~.no-c:a.lendário de 1993, em de:t p:aroel-25 mem::~is e •ucea·
s:vas, :"enclve1S, e:ado. l.lm.:l, no último dio. útil a partir do m.oi:1 de :abril, obaervado
o -egu1nte:
ai em .1ulho de

o. I .,n1 o.bril de 1993, o referente 1110 mesea de janeiro e fO'IIereiro;
b) em maio de 1993, o referanu aos mesa do março e abril;
c:l .:1. p;:rtir. de junho de 1993 aU. janeiro de 1994, o imposto ref•rentA aos reapec:tivos m..u 1rnadi;u.amenta mlteriore•.
§I"
Re ..alvado o chaposto no i Z', ae pta•ouJurld1caa d• qpe trata ..te
artlgo pcderao optar pelo p:~r.amento do unpoaw correspondenw aos mi'HI do anocalendárlc- d-e 1992, e:tlculado por ..timativa, da ae&!Jlnte forma:
•• noa m .. ~ de julho, qoeta • aatembro, ~ 1992, no último dia. tí.til da cad.2
um, do1e duodéc.unoe ~o impoato • adiaonal Qpur.ado• %10 blll:mço anual lavantado
em 31 d~ dezembro<!, 1001;
b1 no~ m .. ea da outubro ~. 1992 .a mo.rço ~. 1993, no Ottimo dia 6til de cada
um, um-auto do impono • 1dicional apur.:~.doa em balanço ou bai.a=C.ta AZDHtra.l
levantado em 30 de JWlho de 1992.

I ~

No ano-ca.loandfmo do 1992, nio poderá Optar pelo pq:amanto do irnpoe·

:!.C:!f:~·9~01 ;::r~e:e:::~·~~~diea que, no ezerdcio d• 1992, perlodo-

1 S':" M peuou jurícüeas de que trata ea&e :u-ti~ poder.iao opur pelo pepmento do i:mpoato corn,apondenu. aos mue. do ~end4rio de 1993, calculo.do
por utima.tiva, da aegwnte forma:

&) ooa: mean da -,bril • maio de 1993, %10 (IJ.Umo dia.dtil U cada wn., doia: d 110 •
dicimoe do im~to • adicional apurado• no balanço anuallevan.tlldo em 31 de d.ftmbro d,. 199.2:

b) n• •

me••• da junho a a~ttem'oro de 1993, no 'Cíltimo dia dtil de cada um

um duod• .mo do impoeto • adictonal apuradoa no balanço anual levantado
31 de dez "'lbro de 1992.;
1 n.

i:~~·.

;g

p..soujurfdi~ qua exercerem a opçio prevlsta noa pu.ágrllio•
antenoru d· et"io oblervar o dwpoeto DOI §i 4:" e .S~ do artigo 39.
§ S~ ~ diepo•içOea deate artiro aplicam-ao :aznWm ao pagamen.to da c:ontribuiçt.o aoCl.al sobre o lucro (Lei n. 7.689, de 1988) 11 do lmpoato •obn 1 Renda
inc:iden-.. na fonte aobra o lw:ro Hquido (JAi n. 7.71~. de 1988, artlgo SS.), OOt'Z'fle·
pondeate &o periodo-b ..e Clr.leerrado em 31 do de.temoro de 1991 e ao ano-calend'·
noda1Q92.

I

.C~

.n::

meus de outubro d• 1993 a jmleiro e 199•. no último dia !ltil de cada
~
= = oed:di;;,alapuradoa om b&l.anço ou balancete nme•tral
,,a

§ &• O lmpoato aobre a Renda e a c:ontribuiçllo •oc:ial aerlao convertido• em
lu:'!.dade de UFIR d~á:1a pelo valer desta no últuno du. do mês a que correepon.
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§ r.
É facu!t..do k J>"•o.a ]uríd1e. p~ anwcip.adam•nu. o unpo.to, d\10d4cimo ou 'NOta,
1 1!1~ A, partir do.J:DII de fn•r•i.ro de 199-4, •• peaoujurldu:u d. qu. tr•·
ta . .ce &rtÍKO u:Ua&Ua o pqamomto do un~to n!erei:WI- a:anea do ano em euno.
An.. 87, Jw pegou jurrd.i~ tributada. com b - no lucro real, nto •ubme·
tida& ao c\Ppou.o no artico antor1or, dever•o papr o lml>ft'O sobr• & Renda rela·
tivo 1&0 pertodo-baM •nc.rrado •m 31 de do141mbro de 19914 o relativo •~ rae..•
doe ano.-cs.Jend.irio de 1992 t: 1993. da aeguint.e (arDI.&!
--~
1- o do p.rfodo-bue encerrado em 31 de dezembro de 1991, e:rn nia quotu
zua.W, icuai- • aueusivu, W~ndTedi no 6ltimo dia ó.til dot muea de nbril a M·

Mmbra de 19&2;

n -o doa ~~MM• do ano--ealendArio de 1992, t~m ••i• quotaa m~n.ait • auc...

aivu, wDdvew ao 6ltia1o dia útil, • pertlr do mh de outubt"O de 1992, obten-.do

o ..pW:»Ut;

ai•= outubro do 1992, o ímpoato ~r~nnt. ao.="" de jane1ro e íever.iro;
b) em nowmbro de 1992, o ÍD~.pooto ~f•r.nte aos-.. ... de mar;o • ab:-il;
c) .m d.eaembro de 1992, o ímpo.to nferen~ ao. m ..ea d• maio • j\mho;
d.) em janeiro d• 1993, o im~ :roferentll eu. meaee de julho e aco-to;
am. frteniro da 1993, o ímpoeto n{Cif'fiUte ao• . . - <la act.ambro • oatubro;
f) em DlUi'O de 1993, o lmpolito referente a011 mett:t de novembro a duembro
m-a do. DMMa do ano-eal11ndúio de 1993, •tn <Hz. quotas manui. e aucaaeiYU, wnd.,..íe no 61timo dia 6.lil, • partir do mft da abril de 1993, obnrvado o

•>

~;

abril dtl 1993, o impoato ref.nnt. &01: mata de janeiro • favereiro;
b) em maio da 1993. o impotlto ~fartiDtll aoe: tQHell da mnrço • abril;

a) . _

c)

a parar da junho de 1993

at•

janeiro de 1994, o ampoato nf~erfl:lte ~to. r ...

pec:tivoe maaea nnedlatamento anter.torn.
§ 1~
A. petliOIIS JUrldlcu da que t.rat.a ute artigo pocierlo Optar pelo pagamento do smposto cor~spondente aos mesu doa :lnoa-catend;lr:o de 1992 a 1993,
calculado por eatunabva, da teg~ollnle form.a;

l -o relativo ao ano c:alend.ino de 1992, ncs tne.ea de ou:ubro da 1992 'mar·
ço de 1993, no último dia útil de cada un1, do1s ae~tOs do J.mpouo • adicwn.al apu·
ndcs em balanço ou balanc•t• aemenzallevlj,ntado em 30 de junho da 1992;

n - o rti&tivo ao ano-calendi.rlo de 1993, na forma do§ 3~ elo a:rtíco as.
I ~ As dapOI!ÇOu deata artlgo apheam.-. t.amb6m ao papmanto da con•
tribuiç.lo IIOei.a!aob!:'e o lucro (Let n. 7.689, de 1988), corrHpo11de~:~te ao perfodo.
bua •neerrado em: 31 da daaemcro da 1991 • ao anoa-ealendúio d• 1992 a 1993,
aatcta.dendo--ae o mesmo rcglll!e .ao unpoato aobre o lucro Uqgido <L.i n. 7.'113, da
1988, a,rtqo 351, enquanto e.te Ylr'Qt'ar.
I 3! O lmpoato aobra a Renda e a contribtriçto aocial sano converticloa em
qumtidacl.a da UFIR dUna. p.k. ..-Jor daau no Cdamo dia. do lllU 'qUI& eorn1po1Kie:'.
§ 4~
:é facultado ll ~UO.:L JIU"!dtca pagar ante<:lpadamenr. o imposto, àuod~·
amo ou quota,

A partir do Clês de fevereiro Ce 1994, &I peuob jurfd~eu da qu.•

f 5!'
ta ate

tl'fo·

ll1'tisa iDioari.o o p&g111nento do impoato referente aos mt:tca dQ 11M em~.

Art. 88. O diaposto 110 artigo 39 apbc.a-ec, no que touber, ao p&J&lDant.o
do impMW calcul.do por ntimatwa preVl&to na. art.igoa SS • 86.
A:rt. 89. As empreau que op~rem pela t:ribut:tçio com bua no iucro pruumido d•..,.rJ.o pagar o lmpoat.o sobre a Renda da ~a.oaJuridiea e .a contribuiçto
aocia1 aobH o lucro (Lei n. '2.689, d<t 1988):

I -ll'tll&tí.YCM ao pcr(ado-b-• de 1991, no• prazo• f"axadoa na legl..laçt:=-m
"'l.B'OI', aam U modif1ea~• introd.UZ1d:u por aat:I.Lei;
n- & partir do ano-uJaadt.rio de 1992, Mgundo o dia poeto tlll artip 40.
Art. 90, A puaoa jur!dic.a que, no a.no-eslendirio da 1991. tiver auferido
1'111_ceita bruta. total igl.lAl ou. i.nfer:or a um bilhão de cruz-eiro• podarA optt.r pala
Uib~ ctJm bua no lucro pru.ua:nido no ano-cal•nd.t.rio da m2.
Art. Iii L. Ju parcalu da ant.cipaçto do bnpoato aobt~~~ a R..ada e da eoftbi •..
buiç&o IIOcial aobra o lucro, t'al&t.:.vu .a a:a:e~o fl~ceiro d• 1992, papa no aa.o!
da 1991, •rt.o c:anigidaa mon•tariun-ante eom baR
v&n&l;to IIICUDlulada do INPC
dn<le o Sllh do papment.o ad dezembro d• 199L

Mr•

Paricr'afo 6uic:o, A ccnuapa.rtida do raP.tro da onreç:ao 'IMMW111 referi·
da naate artip
aeriturada como va.naç.t.o moMúria &tiva. na data do balan9Q.

Azt, i2. FK. red.u~:id& para :taro a .aUquota. do lmpoar.o aobr• a RlllUia na
fontlt aobro ..-aloraa re~&.~ • ..id.oa & ~neflciáríoa ruicleatea ou domicliad01 ao axte·
rior, dMtiDt.d.oa &o pagamaDto da e:omlu6ua dea))Uu, doN'que aprovadu ,._
lo 8aneo C.nu-al ào Bruile ~la Ccmiut.o de V&loru Mobilit.noe, i.Deorrid.unu
operaç6H d4l colouçt.o. no axtenor da açbaa da co:mpanhiu abcnu damic.iliaclaa
no ll.n&il.

'·O:Art.: a· o arti~Õ 1!. o artigo 2! do D<lcreto-lAi n.

l.SG(az. da 3 dll HCOm•
bro da 11UI6, paM&ala YiSOtv com u aaguínta modiíicaç6H;
,._Art. 1~

f

3~

·~···~·· .. - · · - - · - - - - - - · · · - · - - - - - - - . . _•...,. __--~O regime de que trata. eate a.."'tico somente 5e aplica a reme~:•as

d.l valor ati quinhec.:oa dOlsres n.:trl*·ameria.nos, ou o eou:valentc> ~m outras
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Art. $14
O MinUit:'O da Econoa:U::a, Fazenda e Pianejamento e~pedir.i os ato.,
nK&M.tnoa li. e:~ecuç~o do disposto neau Le1, oblerv:l.dos os pr1ncip•os e ;:s d1rctr •
zaa n.la eatabalecidoa, obj•tlv:mdo, eapacialmente, a aitnplifie::ç.io e .a dcd>uroer:.
tiz.açto doa procedimentos,
rnii'l, f&unda e PJanCJ:mtCiltO !1c:a autonz.ad<l, mdus1ve, õ2 p<-rm1t1r :t substau1çi 1
'"!llr. CQfUioli.deçU dos rcsulUldos rnensa1s d.:1 pessoa JUr,dic:l. pelo cál.:ulo do nnpo!
to med1anu levant.:unento dirt-to d~~: bal:~.nço tr1me11tr:d, semestral o~ .:mu::s!

Art. 95. O Mmtatro da Econonu:~.. Fazenda 11' PlaneJamento poderá em 199 ,
a 1993, alon.g;;~r o pra~o de p.ag~Unento dos :~mpoato• e d:l contribu1ç:i.o soci:ll sobr.
o luero, •• a coi\Juntura acon6m1ca assam o c::r.igir.
ArL 96. No ~xcrdc~o rmancciro de 1992, ano-calendá;rio d:e 19!ll. o contri
bu:~nt• apruenurã dotclaraçb.o de bens n:1. qu::~.l os boti"!s c dlrcatc:lll ;cr.ao md,vidual
menc.. avahadoa a v:Uor de IU~r"C:lldo no d1a :u Oc dezembro de 1991, o converuc!o
em qrantidnde de UFIR pelo valor deat.ll no m~s de janeiro Qe 1992
§ 1~ A di!crc:~ça ent~ o valor Oe merc.:ldo referido nestct arttco ~o c;;onsun·
t.- de declar&Çlbaa de excrdc•o• anteriorca aera COD$ider4da rendimento 1ce:nto.

G ~ A apreaenuç.lo d~ dec.lare.ç:io do btra como eate~~o aval1aclo!l em \'.:LioTC•
de mercado n.lo exiDJa os dcdt.rant.u de mahlor e apres;entar ~lcm~ntos que pt::[·
nut:~.m a id•ntificaç.lo da •e\111 cUIItoa de aquisiçA.o
§ 3':' A .aur.orld&ie lançadora, mediante processo ugtdo.r, arbitrar1 o valor
:irúonnado, ••mpnt qlNI "ta n.lilo merw;a íe, por notonamen"' di!eretne do de mer·
caclo, rusalv.ada, cm caso de con,~ltaç.6o, ava.liaçáo c•mtradi,ória acl.:rnimstrauva
ou judicial.

f 4~ Todo• e quaiaqu~er bens e direitos adquirida., 2. partu de 1" d:janet·
ro da 1992, aerAo informados, nu d•claraç(Jea de bf!llll de c~ercfcios poatcriorcs,
~loe raapactivoa Y&loraa em UFIR. convertido• com bue no valor deata no :rnilc
de aquiaifio.
I S':'
que tt-aza

Na apuraç:.o de pnboa de cap1t.\l na nlienaç.io da. b«-nt. e direttos de
arbgo au• conaiderado custo de aquiaiçll.o o valor cm UFIR·

n~

&) conatanr.o da decl.o.rn.Çiio relativa ao exercfcio financeiro de 1992, ralauvamentoa .o. btlna a direitos adquiridos at6 31 da de:zembro de 1991;

b> determinado na forma do parigraro anterior. relativamente
reiU»S adquirido& a p;~rur de lu de Janeiro de 1992.

nJ da aqui,iç!l.o, acreacido d.:l co~eçio monatàna a d.o. v:triaçio da Taxa Roí~·
rcnci;d DiArta- TRD até 31 de d~:zctnbro de 1991, nos r.erm~ .:ldmitido• eCllei;
bl de mercado, ::uaim entendido o preço m•hho pondcrn.do d.:~;s negoeiaç:ões
do ntivo, acorridos na últuna. quínzen!l. do mh• do dc~embi"O de 1991, em bolsas
do P.ll[&, de•da qua refltt.:mt condiç6ea rcgul~ea de oferta e procuro., ou o valor
dn. quota. re&ult.a.nte da avalinç.lo d111 C.:lrteira do fundo :mü.tuo d• .-çõea ou clube
de inveattmento, exceto Plano de Poup~Ç.:l e lnvuumento- PAIT, em 31da de·
nmbro de 1991. mediante apliCAÇI.o doa" preços mecboa ponderados,

\i '7~ Excluem ... do chapo10to ne•te :::nico os d1reitoa ou cddito• relativo'
a OfM!ra~s fln4DC~Ir.:LS de r~nd:l. f~, que S~r:!.o inform:uioa pelos ~O~S de 3qUI•
aiç.;\o ou opli.caçlo, em cruzeiro..
§

3~

A innç.A.o da que trata o §

1~

nio aleança:

a) oa rhraitoll ou Ct>iditos da qu. trata. o

p:ar~afo

--

1 9:' Os b•DII adquiridos bO ano-calandflrio da 1991 . .r.lo daclnradoa em
moada cornnu DCciono.l, pelo valor de aquiaiçio, a em UFilt. pelo valor da m&I'Cl·
elo am 31 de dazembro da 1991.
§ 10
O Poder Executivo fica autoriULdo :1. tma:r.r as instruÇ6ea necautriu
- nplic:lçjlo doa«: artigo, bern como a &ltabelecer erlt.6r1o alternativo para dotcrmi·
naçt.o do valor de mercado de tlwlas a valorH mobihário•, •• nllo ocorrernn n&(O·
ciaç6u no• termo• do ~ r..
toS &

Mt. g7. Esta IAi utra em visor na dat..:l d• aw~ publicaçb.o • prod~i arei·
partir de 1• da j:llleiro de 1,992.

Art. 98. R.vopm.-ea o artigo .(4 da Lei n. 4.131, de 3 da Mt.mbro d• 1962,
oa I§ 1:" • 2.~ do crtiro 11 à& Lei n, 4.3571:u1, da 16 de julho de 1SJ6of,, o artiro 2~
da t..i n. ol.'l29t$41, da u. de julho d• 19&5, o arti~ s~ do Decrato•Lai D. 1.060C):jJ,
da 21 da outubro d• 1969, o• articoa 13 • 14 da Lei n. '1.'213, d-a l9l!8, os ic.cilo•
DI • IV • 011 §f _1~ • 2! do aniso 'I'! • o Mtis:o 10 d-. Lei n. 8.023, à e 1990, o inciso
me par,8'rãfo- ~-i~-âO~Eiõ U"9.!at:er'fi:--8--:-l34,de270.iQü-embro da 1990 • o
artip l.C da Lei n. 8.13-r'ICII, de 21 de de:r:embro de 1990.

-·--·---··----~~~

do bnposto sobre a lrnpo:-..::ç.;i.o dos ~ns con·
tido& ~m ramh&:I.S di!' valor ate cem d6l:u'CS norte·.:&m~ncr.os, ou o eqU1vA~n
ta •m outr- moedas, quanclo dect1nadoa ;o pll'&sou f:i:~nos.

.ll. 1~açio

···-···-·-·----···-········,···,-·.,....,,.__

~~=~"""'"'~

pntc•dente;

b) os beM adqui.rid011 aü 31 da dezembro de 1990, nio NincioiUtdn aa dede.·
raçio de ben• relauv:~. co uerdcio Qe 1991.

Art.Z

ll -dispor sobre

bens • di-

§ 6':' A conversão, em quantid-ade de UFIR, da.a aplut:lçbea finananraa em
t!tulos e valorH mobili.Drio• de renda variàvel, bem como em. ouro ou cert.iíu:acios
represent:1t1voa de O\:ro, :a.uvo ún.:~.nceiro, •t:J:"á re:a.landa adotando·&e o mo.tor d6n·
tr• oa aeguintea valou';

moedas.

···-·-·-····--- -··---··········-··-..

.?a

Fernando Collor - Preaidan~ da Rep1lbliCL
~fiio ~~· Monira. __

ANEXO I À LEI N. B.SSS, DE ao DE DEZEMBRO DE 19&1

§ ~~ Setv~ço adequado e o que satisfaz as condiçóu de rcplaridade, continuidade, eflciéncia, .segurança. atualidadc, ~cneralidade, cortesia n.a aua prestação
modtcidad~ das t:l.rifas.
g-z: A at.uahdade compreende a modernidade das tec:ucu. do equipamento c das tnsta.lações c a aua coruerva.çio. bem CC!l10 _a melbona e expansão do aerviç.:>.
,_...,..~- Nio-se-cani-ctcri:ta. coaiO âciiconUD\Iid&di ao&erv!Ço a-ãu-ãlnteri'ilpÇio
em ~;it.~o de emer~ncta ou apeia: prévio avu:o, quando:
I - motivada por raz6es de ordem técniea ou de aqurança c1as in.stalaç6cs; c
li -por iaadimplcm~nto do usuário, considerado o intcresae da coletividade.

c

AnipfiS:

Cluae

Denor:~ ~o

Audi.to:,Fiaeal do
T•aouro Nllelonal
(N{vel
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Eapecial

.,"

Supo~rior)

~

Tknico do T•aouro
Nacíona! (Nfwl M~di o}

"""'-

E..peeial

.,.,"

Pad:rto

Quant.iciad

1.600

1 a III
la !V
la IV
la. IV

....600
6.000

I a. III
la !V
I. a IV
la !V

1.800
3.600
5 •• 00
7.200

s.ooo

Can•íra Procurador da. Faunda Nacional
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Subprocuraclor-GeraJ da. Faunda Nacaon.al
Procurador da Fu•nda Na·

CAPÍTULO III
·Do. Direitos e Obri;:açlie• dos Uauãrioa
.Art. r. Sem prejuiV) do di!!lpo31to na Lei n. B.078m, de 11 de .11etembro de 1990,
.Uo dircttoa c obrirações dos usuãrioa:
1 - rcuber acrviço adequado;
11 - re«õerdcq)ôder-ooucedente e da ccnceui~mlliria informações para a de·
fe1a de •ntereaacs tnd.ividuail ou coletiYos;
~n - obter c utiliur o aerv•ço, com liberdade de escolha, obacrvadu aa normu do poder c®~etlta;
IV -lcvotr no conhecimCnto do põde?-pUblíCOTd&C:Oii~ÔIOt:fd.ria as im:~la·
ridadcs de quoc telllham col:ilieament.o. reú:.rentea ao aerviço prestado;
V - comunicar U autNidadea COmPeteiitca 01 atoa iUcitoa ptãticad.D& ·pelietih~ ceaiontiria n.a prcataç•o do 1crviço;
- Vl- contribuir para & perm.aoéDcia du.boa eoradiç6u da. ben.s pú.bllo=oa &tnl·
v-ês dos quais lbes. sào pre.at..adoa os aeniços.

:ional
Procurador da Faund.a Na-

-~

CAPITULO IV

Da Politica 'IUU''ri•

:ãonal
An. ·~-(Vetiülõ).

LEI N. 8.987- DE 13 DE FEVEREIRO DE 1995
Dispõe aobre o regime de c:onceaaio e pcna.i ..ão da preata~áo
de serviços pUblieos previsto no artilfo 175 da Con.tituiçio
Federal, e dit. outra a providénciu;
O Presidente da Rc:púbhc:a.

fp,ço aaber o Congresso Nacional decreta e eu aanÇiono a •e.::uinte Le1:

cAPITuLO 1
Das Dispo!lõicrões Prelimiaares
At't. l~ A~ conccssôu de :~:crviçfls público• e de obras públic:aa: eu permillsões de ICrv1ços ptihltcn:o rc~er•S(....jo pelos termos do D.rt.igo 175 da Co.mbtuiçAo Federal, por esu Ld, pclJ;t!' normn:s le::'llltS pertinen~s e pelas diuauLu dos indispenJav~s contratos.

P.o.rn:;nfo ünic:o A União, os E.o;t.:~dos, o Dtstnlo Fcdcrro11 c os Municipi~ promoverão a rc\'t:<;lD e ~s urtapl:l.ções ncco:ss.:lrias de 11ua lel:is!..:lç.io as prc.scriçbcs desu Ld, bu!<e'\nào al~.:ndcr 01.s pccuh:aridadc:a; da:~o divcrs:1s rnodulidade~~: dos se\1.'1 1er'\llÇOS.

Art.. ~

r:u:l os fins do dispo~tO nest.'\ Lei, c:onsider.a•SC!:

1 - poder eonce-dcnt.e: 11 União, o Est:ldo, o Otstrit.o Federal ou o Municipio, em
cuj:s e:ompeti:nci.o. se encontre o aeMço püblu;o, pn:cedido ou nbo da e:r.ccuç.io de obra
pUblica, ObJClO de <:QilCCSSàO OU pcnnisxio;
II - conc:cuão de ft1'V'IÇO püblico: a delccaçto de aua prutaçio, feita pelo poder con.c:edentc, medtante liciuçio. Da modalidade de eoncot'TiDOa, .i. peuo:a juridte. ou consorcia de cmpres:lS que dcmonsUe Cl.pl'cid.ade para &eu daemp<:abo, por
aua conta c risco e por prazo determmado;
III - c:on~.u~o de serviço pUblico precedida da ez:ecuçào de obra pública: a
conatruçio, t.ol& ou. paroal. ams~rvaçAo, rerorm~ llmphaçilo ou melltoramcnt.o de
qu:J.isqucr obras de mterc'"e púbhco, dclecada pelb poder conccdect.c. ruedw:1te li·
cit.açíao, D& modaltdllcle de conccrrêncta, "' peaaa. Juridic.a ou conaón::io de empruu
que dc:monsfre capacidade pan a lU& rcah:u.ç.io, per aua conta c ru.c:o. de forma que
o anvesu.ment.o da concc~:non.!lna aeja rcm.unerndo e amortiz.ado med~.ant.e • exploraçio do aerv1ço ou d"' obra por pruo deLerminado;
IV - permiuio de serviço públic:G: a dclepçio, -. Litulo piu&na, mcdi.anle li·
cítação, dn pnal.açio de serviços públiCOJ, feita pelo poder conced.ente it pessoa fi·
si.ca ou juridicll que demonstre eap11cidade para aeu desempeabo, por aua conta e
risco.

Art. 3: AI concessóu C! pen:niu&ts aujeit.llr•le-io à filc.al.iuç4o pelo poder
concadentc respouati'lel pela del.epçio, com a cooperaç.lO doa ua.uârios.

"'!

A conc:esaio de aerviço pú.blico, prettdicb ou Dão da oecuçio de cbn.
.Art.
pública, .cri. fonn:ahzada mediante CODtrato, qua deYa'â obaerTa.r os lermOS data
Lei, d.u normas pertuu:otes e do edital de licitaçlo.
Art. 5~ O poder concedente publicari, previamente ao edit.al de licitaç.l.cl, ato
j111t.ifu:ando a canvenií:ncia da ou.torra de conceasic ou penxat.J.I.io. caracterizando
seu obJelo, lirea e prazo.

CAPÍTULO II
Do Serviço Adequado
Art. 6! 'lbda concessão ou pcrmiss6o ~ssupõe a pre.:~açio de serviço •<k·
quad.o aa pienD atendimento dos usulSrios, conforme estal:-elecido nesta. Lei, nas nnr·
rnu pertinentes c no rcspccttvo contrato.

Art. 9= A tarifa do acrriço público coJ:tcedido .erlli. fiXada pelo preço da propast..D. vcnc:edoro da licitaçio e preserva<b pclas re:ru de reYid.o previatu neat&
Lei, DO cdit.ol e no COtltnlt.o.
f 1~ A tnrifa Dolo Mra •ubordinada ii.leJislação específica ntcrior.
f T- Os coutratoa poderio prever mecaJ~illmos de rnido du t&riíu,·a firn.
de manter-a111 o oequilibrio eooniu:Dieo·financeiro.
t :r- lleualvados o. lmpoatoa sobre a Rettda, a eriaç•o. alter:lçlo ou extin·
ção de quaisquer triblllol: ou encarr;M Jepis, apóc a aprese~~t.çlo da 'Pf'OPOSU, quando eompi'OYado aeu impacto, :implicart a revi.aio da tarifa, pua' mail! ou para me•
c0.1, confon::oa o caso.
§ .(! Em hAvendo alte:raçlo unilateral do contrato que aú:te: o seu inicial equilíbrio e<:Qnômico-fulancelro, o poder concedente: deverti restabelece-lo. eoncornit.anlemente a alteraçio.
Art. 10. Sempre que forem. atendidas a.s condições do contrato, considera-se
manlado seu equilibrio ~conômico-finaneeiro
Art. U. No at~ndimento às pecuh3rid.adcs de cada '~rviço püblic:o, poderi
o poder concedente prever. ~m favor da conc:essi~nána. no edat.al de licitaç;io, a possibilidade de culras {anles provenientes de reeeatas alternalt"*S, complementare:s.
ac:cssónas ou de projetas a!tl:ociados. com ou JCm exc:lush.;dade, com v1stas :1 favo•
recer a modicidade daa: tarifu. ob.serv.,Po o d.ispoato no art.Jgo 17 desta Lei.
P:~r.icrafn Unico. As fontes de receita previstu neste arti1:o 1c~o obnp.toriamcnt.e consideradas para a aferiçlo do intcl.al equdíbno económlco·fmanc:etra do
contra lO.
Art. 12. <Vcudo).

Art.. 13. As tarifas poderio ser diferenciadu em funçio"das caracterlatieu
t.een1c:as c dos custos esrccif·c:os provcntentcs do at.endtment.o aos distintos set:men•
tos de usulir1os

•. CAPÍTULO ·v
Da Ucitaçio
Art. 14. 'Ibd:~. concessão de ~rviço público, pl"'Cc:edida ou nio da e.~ç.to de
obra pübliCD., scrti obJet.o de p~a hcit.a~o. ~termos d~ ~Cftsl4çào propna e ~m
observância dos pnncipaos da leralidade, mcrabd.ade, pubhadade, tJ:Ualdad:' •. do JUI·
ramcnto por eritenoa obJctiYas e da vtnculação ao Instrumento convoc.a.LOno.
,•
Art. 15. No julrame:nto da lici.taçllo serti considerado um dos aecuinlU cri·
lúias:
1 -o menor 'lalor da tariC.. do serriço pú.b1ieo a aer prestado;
tt - a maior oferta, nos caaoa de paramento ao poder conc:edcnte pela oator·
p de eon.:essio;
111 - • combinaçio dos critérios referidos nos tneisoal e II deste artiro.
§ 1~ A aplicaçJ.o doaitério previsto no inciso m só xri adm.iticb. qtundo previamenu.- estabelecida Do edital de licitaç.io, industve c.om recru c rormulaa pr-ecasas para avaliar;:lo econõmico-fiaanceirs.
• ~ O poder concedente ~rã propost:l.s manif~st.amentc incxeqOiv.:is cu
rananceiramente tncompaliYeis com os objetiVOI da licitaçio.
f 3! Em i{Ualdade de eondiçõu, aeri dada prefertncia ii pn~posta aproacntada por empresa bruiletra.
Art. 16. A autarca ?c coc.ceuAa ou permissio ~o terá e~ritcr d• exclusividade, aalYO no e~so de mVIabilidade Uic:niea ou ec.~mônuca justiíic.ado no at.o a que
se refere o artiio 5~ desta Lei.
Art. 17. Con.siderar•se-á desclusificada a proposta que, pars sua vinbilin·
çil.o. necess1~c de vanr.acens ou subsidio• que nào eslc.1am pri!!Yiament.e :rotorizado:~
111m lei e a disposiçio de todos os concarrent.ea.
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Paricnfo único Considenr-...:t. também, dnc:la.uifread3 a pr'OJ)Oita d• ent.id.ade estatal alheia à esfera potibeo-admunstr:atiV& do poder c:on~dente que, pa-

ra aua viabihzaçio. n«eaite de vantat:en• ou subaidtoa do poder pUbhco contrulador da referida entidade.

Art. UI. O edital de licitllçlo ae:ni elaborado pelo poder concedente, obser•
vtu:loa, no que couber. fà eriténos e as normas ~erall da leri.slaçáo própria cobre li·
CILnçóes e contrateis c contera. esPCPalmentc::
I- oobjeto, nu!tall' c prã'zõ-da concent.o;
II- a descriçalo das condiç6es neces:~anu U preatdçao 3dequada do serri~:
n~

-os

pr.n~os

para rc:cc!Mmcnto dus propostas. jcl~amcnto da

licita~

e ••.

sinatur.. do contrato~
I\"- prato, local e hortrio em que seT~o fornecidos. aos inten::s.udot, os d11·
dos., estudos e projetes necessarios a elabor:~çâo dos grçumcntos e apresentn~o d:~s
proposLU;
V-oa eriUirios e a relnçlo dos doc:cm~tos exi~:idos para a areriç~o da c:spa·
cidnd. técnic:s, da idoneidade fina.nceir.a e da re~laridade J.uríclica e fiscal;
VI - 111 possweis fontes de receitas altcmut.ivas, Cf:lm.plerru:nta~s ou a~:essõ
rias, bem como as provenacntes de projet.os auoci11des;

VIl - u: dn·eat~ e C'lbn.:a~s do poder concedente e da con«SSIDnDria em re·
lação a 11.ltc!r:sçôes e e:cpan.ll~:l u •erem reahzadu no futuro, para ~arantar 1:1 conltnuidade da prestllçio do serv•ço~
VIII -os critCrio.ll de reajuste c rcvil!o da tarifa;

IX -os critérios indic::1dores, fón:nulu e pari metros a aerem uühudOll no jul·
lftamcnlo tec:mco e cconOnnco·fananceira d:s propcst.n;

X- a indic:açJ:o dos bens reverdveis;
XI -as caract.erilt.ic:u d• bens revenivedi e u condiç!les em que ealct~ seri.o
pa~LO& • dispo.Jçlo, nos caiCls em que houver sido extinta a concnsio anterior;
XII - a expressa i:ndicaçlo do ru:pons.tivcl pelo ônus das deaspropnaçOes ne·
ce..árias • oKOcuç•o do •crv•o;o ou dt obrn público, ou para a in.~~tltuu;:ão de servi-

dia

adauniltratiw:~.;

XIII - as condições de lideraaça da emproa re1poad.vel, na bspôtaae em que
for permitida a particip.ç.i.o de empn:su em consórcio;

XIV- DOa IC&So& da c:.mceulo. a.minuta do n:1pect.ivo contrato, quo ccnterà u
clãUJW. . eu•uc:iaJI referida no artir;o 23 desta Lei, quando apbeani.J;
XV - nae caso. de conoeuAo de serviços piabheo~ preoedicla da r.c:ecuç:Joo de abr.1
pública. 01 dados relatiTOs ik obra, dent.re os quaís o. elecu:ntos do projeto búico
qua pel'lldtam sua plena carac:teriu.çi.o: e

XVI - nos casos de pcrmiul.o. os tennal do contrato de a.de.sio a IICT finluldo.

Art. 19. Quando pennitids. na liciuçio, a
són:io, ot.enoar·ae.ilo •• sepintes normas:

particip~~çla

de empruu em can·

I - comproYsçlo de compromisso, público ou particular, de CDD.Ibi.Uição da con•
•órcio, •ulncrita pelas consorciada~

11- in.dic.a.~o da empress responaãvei pelo comórcio:
III- apresen\.Dçi.o dos documentos exicidos noa inciiCII V e XIII da artip, ant.eriar. por parto de cada conson:iada;
tv- impedimento de pnrticipaçAo de empresas c:onaorciadu na mesma lic:iU.ç.io por intermêcha de mais de um eonsOrao au isoladamente.

11~ O hoUIDle vencedor fica obncado a promover. a.ntea ds ceJrbnçi~ do
contrato, a eanMI•Luaç:ào e lêg'l&tro do consorcio, DOS tiCl'Dlos do comproausso nferido no inciso 1 dr""~ arti~.
1 :r. A em1otco:a lider do coeuôn::io ê a re.~~poD&Iivel perante o pod.:r cona:dente pela cumprim"uln do contrato de con~o.scm pf'ICjuizo da responsabilidade .aolidária das dcnun:• <onaorc:iadas.
Art. 20. 1·: l~1cultadu ao poder concedente:. de.11dc que: previsto no ediLal, no
•ntcrcssr. do I'IN'V"'n 11 ser conC'ICdteio, determannr que o hotante vencedor. no caso
de couórcio, ~ r.tdlllllatua ~.presa aates da celebração do contrato.
Art. 21., t ... co:n.u.dD!II, rli'ftstip.~. levaDta.l.ent.o.'f, projetes. obra~~; e despe&.:11 ou inveat•m••utll!' .1a efc:tuado.s. viaculados à ~1;s&io, de ulihdsde para a }j.
cita~o, reali%afho•t Pf'IO poder eanc.:dc:nte ou com a au.::a aatonzaçi;o, es.tario ia diapollç:.io dos uah:,..,,..a~us. devendo o vencedur dn. hataçio reuarar os daspCndt'" cor·
respondentes, ~"l'"afic:ados no edital.
A"'L 22. h ...w.c:;:ur.Wa a qusiq~er pus.o11 a obtcnç:i.o de o::rtidao sobre atas,
contratoa, decuccw · uu p.:areccen:s relalivos a bcd.açiu ou as.: pro~nu cona:asõ.a .
.

CAPITULO VI
Do Cont:rato de Conceui.o

Art. 2-1. ~"" clàusuias e.,cneiais do coatrato de canees.aao 11 n:lati'l&l:
1 - ao obJC"tco, n Ji.rc:a e ao pn:to da conceu.la;
II - ao mCHI"• forma. c coadiç6e• de pnstllç5.o do seniço:
III _ ao:1 er1tc•nos, indicadores, formulas e parimetroa definidores da quali·
dade do aerviço;
IV_ ao prc'(" do "'MI IÇO e aos crit.éri01 c pnleedimeGtol pua o reajuste c arevis~o das tnrifuM,
v_ ao11 ditl•iLos, garantias e obripções tio poder ameedl:nt.e e d::1 cance~sio
nliri3. i.nclusívr '"' rc:lac1onados ii pnvi•ived nc:ceasidadcs de fatun nlt.c:I'IIÇ&o e
apansio da aerviÇ" ~ c:an.equente moderniuçio, aperfeiÇGarM11to e ampli.;aç:io do•
equipamentos e d11M 1nstalsç:6a;
VI _ ooa dJrclit.oa e devere~~ doa uauârios para obtcnç..:i.G e ct:h:ução do aeniço:
vt1 - A fonnu de fiscalimç!o das instalsçbes:, dos equi?3metatos, dos mHodos
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o pr.6t.ic:u de c::~~:ccm;5.o do serviço, bem como a incliatç:ão do• ci~01 competentes pa·
r.::a exerc~·l&;
VIU- ils pt•uulid:tdes ccntratu:sia o administrntivu • que se 1ujcita a concet•
sionãr1a c: sua fonnu de aphcao;Aa;
IX - 11010 ef\~<1111 de exlinçil.o da conceaPo;
X - aos hc:auc reversiveis;
XJ- 1 os entr.nos para o c!lc:ulo e a forma de pacarnento do3 indenits:çóel de·
vidas a concesiiOIIflna, quando for o cuo;
XJI - 8s C:OIIdÍÇÕCS para prnrrogaçio do COntrate;
XIII - ai ubru:-a.toriedtade. forma o periodicidade cb prestaçJ.o de contas d:s c:an·
c:essionlina ao pndl"r concedente;
XIV- ii c:JCittcncla ds pubhcaç:io de demonstr.:ações financeirll.'J periódicas ds
eonees:uonaria; ~
XV- 110 {orn c ao tuodo amiç:ãvel de .11oluçü.o das diverf:'ênc:ias conttatuaas.
ParagTafo ünico
Os ccntratos reiatiV<ls i concessão de serviço público prec:edido da exeeuçáo de obra pübhca deveráo, adicionalmente:
I- t.'Stipul:~r os c:ronogr11mas fisic:o-finsncc::iros de execução d.u Clbras vincu•
ladss a c:onc:es, J; e
II - eX1i:'' ·:ar:~ntia do fiel cumprimento, pela c:onee:s:t~ionó.ri::a, d:u obneaçôc:s
relativas as ol ~ vmculad.:~s a conc:esdoo.
An. 24.
·('t.:lldo).
Art. 25. . : ~:umhe a conc:ess1onana • exec:uçilo do .serv1ço conc:ed1do, etbendo-lhe responder ~r todo:~ os pre1w:z:os c:aussdos ao poder C<~ncedent.e, aos usuano"'
ou a terceiros, ser: 'IUe a f~SCalizaç:ào nercida peln ó~:ao cornpetcata exch:aa ou atenue essa responsa: .. !idade:.
1 It Sem preJtnzo dA respnnaabilidade a que: se rvfere ate artico. a conce~
sionária poderi cont.rntar ct~m terceiros o desenvohunento de atwidsdes snerente&,
ace.sónas ou eomp\emc:nt.aru ao 11er<nço concedido. bem cortHI u. •mpiernentaç:to de
p('(lj~I-CKiadOJI,

§r. Os contratos c:elebr.::~dos entre a ccncessionlir.ia e o:~~ terceiros .:1 que s.e
refere o JN11'~f~ antenor rell:'er•stl'-io ~lo á1rc1to pnv•do. Aão se cslllbeleccndQ
qualquer relaç:lio JUridic:.a entn1 01 terce1roa e o poder coaeedente.
J :r.: A execuçJoo das atividadea contratadu com terceiros pressupõe o cum·
primento das aoncu. re~amenUtrcs da modslidadc do serviço concedido.
Art. 26.
admitida a aubconoeaio, na. tenaos previstos: no coatrato de ccmeeuio. dude que expressamente &Ut.orizada pelo poder concede!lte.
f 1~ A outol'l:'• de •ubconc:e:uio seni aempre prcc:edida de concwri:nc:i:l.
1 r. O subc:onc:eslionário se sub-roprá todos as direitos • obrir~• da subeaaeedeate dcntnt dos limi.td d& subcm:lceuio.
Art. 21. A trana:FerCDci& de conc:eulo oa. do controle IOCietürio da concea~io
Dária aem prWia aacénc:ia do poder c:oa.c:eclente implicará & caducidade cb cooea.alo.
Paritnf'o útric:a. Pan. fina de cbte!lçlo da anuéncia de que t.r:lta o "Ctl.put•
d•Ra artico o pretendente deverá:
I - at.eader b uir~acial de capacidade técaica. idoneidade financeira a re•
plariclade juridica o fiscal nec:ndrias • anuaçi.o do serviço; e
II - comprometer-ac a cumprir todas as clAusulas do cout.rato em Yicor
Mt, 28. Nos eontratoa de fiDanci.amen.to, .as c:onc:euianirias poderio cferecer em ~üa os din:tt.oa emerceatea d.a conccui.o, atei a limite que Dão comprometa a aperac::iona!i:u.o;io a a coatinuidaao da pres~o do serviço.
Parirrafo único. N011 cuoa em que o orram.tno fuunciador fcr institu1ç:io
fiuDctira púbtita, de:\Vi.o .u a:iPdu outru cuaat.iu da. concenionâria pua wia·
bilim;io da financiamento.

t

CAPfTuLOVU
Dos ERCar~CV• do Poder Coneed. .te
ArL 29. Incumbe ao poder concodente:
I - zcculament.&l' o Rl"rio;o concedido e fisc:aliz.a.r permanentemente a aua llf'H·

.....,

n -aplicar . . penalidades ft~lamentaru. eantr&tuaia;
UI -intervir aa prestaçi.o do serviço. nos casos e condiç:6es previstos em le1:

IV - extineu1r a cono:essi.o, aos cssos previstos nesta. Lei e n• rorm:~ previ:;ta :to c:antrato;
V - bcmoloi.::ar reaJus~es e proceder a revisio das urifa:t~ n:l forma desta Lei,
das aormas pertmeate& e do contrato;
VI - cumprir e fazer cumprir as d1sposiçóes regulamentares do sel"viço e as
d&w:ul.u contl'lltuais da c:oncessi.o;
VIl - tel&r pel:~. boa ciuali<lad(! do ser"\"iço, receber, apur.nr e •olucionar que1•
xu e recill:Da.çbes dos usuãrios, que ser! o cientificados. t'm at.é trinta di:as, d.u proYidbciaa tomadas;
' '
'
VIII~ dcdarar de utilidade: pública 01 beas nH:e_~sãrios à execução do serviço cu obra públic::::a, prcmctYe.ndo ~s desupfo]iii:~çóes.. d1retsi'iientt: ou m~~ante ou·
torra de poderes :1 c:oacessionârU&, ea•o em que sera d.cs.W a responsabibdado pc-·
l•s mden1zações cabiveis;
IX _declarar de necessidade ou utilidade pUblica. para os fms de instituição
de servidflo admin~rat1v.11. os bena necesdrios .::a exccu~o do servtr;o ou cbra pUbbc:a. promovendo--a d1retftmente ou ~ed1ante ou~ d~ ~eres a _co~ssionjri:J.,
caso ll!m q\1• u:râ deal& a respouabd1dade pelns 1nden1uçoes C:J.b.veu;
.
X -estimular o aUI1\II!nto êl.a quc.lidadc:, pnxlutividsde, preservsr;ila do meio am·
bient.e e eomerv~o;
XI - incentiv;~.r a compd.itivid.:~de; e
XII -estimular a formação de a.uociaç.óes de usu:irios pl1t'& dc:feaa de: int.en•·
ses relativos so serviço.

ArL. 30. No uerdcto du f•ac:ab:uçlo. o poder ~nteden\o terã aceue aoa du·
dos Nlatiwoa i. admtnistr.çlo, c;Qntahilldad~S. racunos ttcnieos. ecoa61Dltl0á e.fuUI.n·
ecina d11. canccaliontri.a.
·
P•dtrrafo üntco. A fiu:ahuçto do aenoiço aeri feita por intenMdio de OrrAo
tecntco do poder concedente ou por entidade com ala conveniada, e, periodtcamen·
ta, conforma Pft'i.W am ncrma ftll'lllamantar, por comiado compaau cl• rcpnaen·
u:ante.J do poder concedente, da concea.11on•n• • do. usuúioa..

CAI'ÍTULO VIII
Dot Enearaoa da Conenal01:16rla

Art. 31. Incumbe il eonceuioniria:
1- prntarserviço ad~uado, na forma prni&ta nuta Lei, nu normas tkni·

ea.a aplicáYell e no ccatnsto;
II - manter em dia o iaven.tArio e o nri.ttn doa beru vinculado• i; conr::e:ad.o;
III - pne.ttar c:antlls da ~:est.lo do serviço ao poder concedente e aos. uauânos,
nc.t tumo.~~ dcfmidos no contrato;

IV - cumpnr a fuer cumprir . . normas do ftrriço a as d'usulu coatratuait
da ccnc...lo;
V- permitir aos enearrepdos da fl!te&l:.Z!lçào, livre aceno, em qualqu.N" 6~
e., àa obras. aoa equtpcmcntc.a a as iastalaçOes mte~ttaat.n do aen1ço. bem como
a aau.t nel!'i•tro• contábaia;
VI - promo~r as deupropriaçQea e constituir 1ervid6es autorizadas pelo poder concedente, conforme prtvuto ao e datal e na casa.:rato;
como
do

VIl - z.elar poda inte!iridad• dos bert11 vanculadoa • prutaç.lo do ael'Tic;o, bem
H"

unl•los adequadameate; a

..!' ·-captar, aplica• • corir oa .....,...., fioaootiro• """""'"'' • , . . , _ ,
p,

_-rafo únieo. h ron~taçõea. inc:lllllivt! de ..:~h-d .. ~bra, Ceita. J":l& çon•
• .crio t"ecidu prlu dlilpcliçOH de direito pnvado a pela lqulaçlo tra·
o H utabeiiiCeDàa qualquer Nlat=io antn 01 tan:e1roa cou.tntadca ,....
n*ria a o podt!r concedant.e,

CAPÍTULO IX
Da lntervençio
Art. 32. O poder conccdt!ntc podt!rii intervir na concc.:s.sllc. cor.• e i:f:l C>! a~·
SICJUr&r a adequaçi!.o na prest.açào do .scrvtço, bem como c fu:l cumpnmcnto das no:-·
rnu coatn.tuail, n:1ulamentares e le1ai1 perunentc1.
Panlcral'o único. A inte~çlo tar....a por decreto do poder toneedt!nte, que
cantará a desi(D&çlo do intarvtntor, o pra%o dalntt!rvenç.io e 01. ot»J~t.l"nll ~ hmttt.<

da mlldida.
Art. 33.

Declarada a inter'V'eN;lo, o poder coocdentc devera. no pra:o de tnn·
UI di:aa, 1natau:ror prvccdiment.a administrativo par:~ compnlvar a a cau.s.a:: dt!lCrmf·
rumtel do. medida c npunt.r reapoMabilidadca. asae~;urado o d1re•to de •mpla defes:~
f 1': So fJCD.r comi'""'adO qua a intenoençlo alo ob1ervou os prruupoitol le·
!Pia o reculamcntares serã deda~da •ua nulidade, d~vendo o serv_1co s~:- 1medi!!.•
tmnant.a devolvida iii conceuionária, sem pnjuí~o de seu d1re1to a tnclenJuçào.
f ~ O procedimento ndm.ini.at.rntiva a .que 110 refere o "apul" ci6te ~::..:>l à-:·
nri ser c:onduido no pruo de at.e ~nto e on.ent.• d1a.11, sob pen.~ de c:ans•derar·s~
:inYdlida a interveaçlo.
ArL 34. Canada a aatrn-.:nç:lo, ac nio for extinto a concen!o• .t. ada:.:ni:.·
ttaç:~o do aerriço sd devolvida 11 concessionária, preeedida de prcrtaçàc de centa<
pelo UaterYUt.or, que rcsponder.L paios atos pnat.ie:ados durante a su:~ c:estio.

Art. 37
Consídera·•e encampaçAo a rct.l:lmnda do !IIC!I'VIÇO pelo pode.r concedent-e durante o pra:::o da conct!13áO, por motivo~ de intere:~se público, medta.ate ki
auto"u.uva espeeifica e apó.s p~,.io polfllmento da inrleniuçio, na forma do atti-

ro anterior.
Art. 38
A tne1eeuc:io tot.o.l ou p:1:rc:iAI do CGntnto acarret.arai.. a cri te-rio do
poder concedente. • declaraçlo de caducidade da CGru:e:uio ou .o. apheaçio das a&D.·
ções ccntntuats. re.11pcitadu •• d11poloições dt!ato artigo, elo art.ip Z1, e u notm. .
CCJnvcnaooadas entre a.s partea.
f 1~ A caducidade da ccnceu~o podera 11er declarada pelo poder ~nceaen
te quando:
I -o serviço est1ver sendo prc.:~tado de foruu1 madequ:ada ou deficiente, te...
do por bue •• normas, criterios, indicadores e pilrimetf'Olll definidor~!.:~: da quaftdside da .sll!rTiço;
IJ- a CCI:'IC'C'SSion.Íiri• dncumprir clá.UIUias tontratUa1S OU dispo.sÍI;:ões Jepis
ou rcplamentan!s CGncernentes 1 concasio;
III- .a ct~ocessionai.ria parali:!iar o Sei'Viço ou concorrer para tanto, reantva:dn.s •.s h1pOteses decorTentes de ca1o fortuito ou far~a maior:
IV- a eona:ssicnaria perder u. condições c:eonõmicas, l&:nica:!l ou operr.ci.onais para m•ntcr • adt!quada pn!:ltaç.io do serviço concedido;
V - a conce:utonána nilo cumJlnr as pc:nalidadt!l impostllll por infnações. naa
devidos p:roa~s;
V1 - a c:anceu:ion:iria ll!io atender a intim.açúo do poder concedt!nt.e no ac:nti·
do de n!f'Ulari:tar a preat.llç;lo do s~T'riçn; e
VIl - a conces•icn~ for condenada em aentenç11 tr:lnsitads cm julp.do par
soner•o;:6o de tributo•. mclu1ive eoatribuiç:õea sociiiÚI.
t T- A declaração da caducidade d:a conceasio del'eri aer precedida da Vf:ri.
fiençic da inachmpléncio da conceasu:Janria. cm Jln)CC.UO adtlll.Dl.ltratívo. aaac:ura·
do o direito de ampla defaa..
f ~ Ni.o sc:r.i inst.aurado proc:eaa o.dministrntivo de inadimpli:ncia aa.ta de
c:omulticados a eonCCUICD:iriu. det.Albadament.e, oa deseummmentos contntuaia ft'(•ridn ao f 11 deste- artico. dando-lhe um pr:a:.:o par.:t. CCJrriJ:ir as {aihas a tra~
sOes apontada• c para o enqnaóromento, noa te:mos c:ontratUDIL
t -4~ lns.to.ar.u:!o o prncc.uo admini.stnlÜYO e compl"'Yada a inadimpll:ncia. a
caducidado aeri declarada por d~to do pod.t!r concedente. independeatcmeato de
indenimciD p~via, calculada. CLO.dccuna do prot:U50.

f 5t A indenizaçlo da que trata o parâcrafo antencf., ad devida aa fOrma
do U'tlCQ 36 duta Lei. e do contrato, deac:ontado o valor das multas eontratuais e dos
danoa cauao.das pela conceuionária.
t ·
Decluada. a. C&Gucidadc, Dio raultará para o poder coacedente qualqaer
aplkie · rapooubilidada em. relaçio aoa ene&q'OI, õn~, cbnpc;:ka ou eom.promluos .a terceiro.~ ou com emprepdos da conceuioAária.
A
'9. O contn.to de ccnc:es:lào poden. Rr re::scindido por iniciativa da concession.
. no cuo de descumpn::oento dlts normll$ contratuaiS pelo podc-CIMC'fl'o
d~nte, n
•l&ntc nçào JUdicial especialmente ml.entada para eau fim.
Par. rafo umc:u. Na hipéteSt! Jlreviata no "capul"' deste uni~:o. o.s serviços
prestado!: .. j:~; coneessicmliria n~ podento ser interrompidoa ou paraHaado.s, ate- a
clcciaAo ju .. ,.;ial transitada ~m julrado.

CAPíTULO XI

ü•• Poerm.in6ea
Art. 40. A permiuio de serviço público aerá.lormaliud.:r. mediante coil\zato de adaiu, que observ:tni ac termo. deste Lei, das deiD&UI acrma.t pertint!nte. e
do edital de iicitaçlo, inclusive qu•nt.a à precariedade e revorabilidadc: unilateral do contrato pelo poder concedente.
Parác:rafo ÜDiCQ. Aplica-eU pc:rmiuõea o di.spoat.a neaLa Lei.

*

CAPiTULO X
Da E:l:tiuçh d.a Cancesal.o

\

Are.. 35. Extioruo-ae a coaeeuia por:
1 - ad•ento do termo CGDtr&hl&li
11 - encampaçlo;
m - cadocida.de:
IV-radalo;
V- anulaçto; e
VI- fallacia ou. u.tinçlo da em~•• ecmceuloaária. e Calecimeat.o ou incapa·
ddade da titular, no cuo de cmprc&a individual.
f 1! Extinta a coac:ccdo, retomam uo podu CGru:identc!: tod.oa 01 bens rever·
R'l'lia, dUcl.tos e priviktto.t t:ran.úerido.s ao conccutanlirio conformt! prevu:to no edi·
tale atabaleddo no contrato.
12!: Extinta a conc:uaio, baverá a imediata auunçlo cHI Rr'Y'lÇO pelo pode:• coneedante, procedendo-H aos levantaraento.t, avalta~ e hquid•r;Oes nece:n&nc:;
13! A assunç:lo do serriço eutori~:• • DCUJlaçio daa instalaebes e a utiliz:a.·
çio, pt:lo poderconct!dt!nte, de t.ocl:o.t oa bens ~,.enlvei1:
f 4~ Nos csaos pnvilto& noa: inciaos I e 11 dute srtil:'o. o pnder coneedenle,
ant.ecipando-se il e::cúaç.io da coac:euão, procede~ aos le'l::lnt:~mer.tos e ~~:v<~haçães
aac:usários l deLem:ti11&çlO dos montantes da índenn:açio que serã devida a eon·
ceaaiaairia. aa (erma doa attJ.,.oa 36 a 37 desta Lct. .: ·

Ar!. 36. A revenio do advent.a do te:mo CGntratual íar... ~·ó. com a ind.eni·
uçio da para:las d~ invt!Stlmcatos V1nculado.l a bc:n.l revetsWt!IS. ainaa nio amortued~ ou rlepreciad~. que tenham sido re•hudoa com o objetlvo de pr-.umr a con·
tmuiaade e atuahdade do serv1ço concedido.

CAPITULO XII
Diapaaiçõea Fbla.ia e 'lnlnaU6rias
O dilipo.sto nuta Lei nio ae aplia à conceulo, permiAio e autozi.
para o aerriço de. radioclifuslo aonom e de sana e i~.
Art.. 4Z. A. coneeu6ee de serviço públi.co outorpdu anterionnent• .l elltn4
da em. -ri&'or data Lei eon.a.idenmoee 'rilidu pelo pnz.a fiz&do no contrato ou no ato
da OU\Ditl&, oburwdo O diapoato no &l'tieO .. 3 desta Lei.
·fl': 'Ytlnddo o prazo da conceado, o poder conecdente procederá a sua Iici·
ta~o. DG.t l:enlaa. duta Lei.
Art.. 41.

~o

I
Jd conculiu em ~ter pred.rio, u que est:iwll'Ul com pruo Yencid~ • •• que ..~YenliD em vi~ por pram indetemnnado, indtlflVO: por força de JeCU~Iaç:io ant.mior, penun~ •ãlidu pelo pra~ nec:uúrio a ru.lu:nçi.o doa levUlt&mcatoa • avaliilç6u itldiapena.ived à; Clf"CUU&çàa du lic:itaçtõea qoe precededo a a~torco da1 concn•õu que u sub•tiluirUa, pmzo ase que Alio ae:rã inferior
a 24 ('l"'nte e quatro) mnu •

r-

Art. 43. Ficam extintas toda:- as c:ancuiÕeil de .~enoio;:c.t pUblicos outoqadu
aem. Uàta~o h& -ric'C:nc:ia da Constttuiçlo de 1988.
·.
.

. . Parirnf~ único. Ficam~ extintas todu u CODCell6a catorp.du Km
li.cz~o. antenonacnte • Conatitwçio de 1988, et~ju obra• ou aerviços nio tenham
sido iaiciadoa ou que .e encontrem pualisados quando da entrada em vi~:t~r desta Lci.
Art. 44. liA CIIXICtCUionáriu quo ti.,.rom obru qua H mcoatnma atruaclas
aa da~ da publieaçla data Lei, aprneatarlo ao poder c:oneedante. dentro da cen:
to • o'tenta dlU, plano llietive do c:enc:lluio du obru:.
Pa.ni~(o áaico, C•ao a cnnoes1ionliria ni? &pZ"a~mte o plano a que- n-f.r. ot.e &rtlco ou ae nte plano 11io oferecer condtçaca cfetin.t p::1ra o ténaiao dD
obra. o poder concedente pod.ut decl&r.U" extinta a CCJnceu;io. nl:~bv-. a a..~ obra.
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Art. .(S
Nu htpótue• do que traum o~ &rlii'O& 43 e •.c de&La Lei. o poder
concedenta 1ndcnu:.ara •• ob:ru e aervu;oa ruhudoa IOmenle no cuo e com 01 rec:uuoa da nov11 licttaçio.
Para!rf"afo Untco
A hcttaçio de que trata o ..caputN deste arttl'O devcri obrit:atoriamente. levar em cont•, para fln• cie avalurçio, o c•U.~10 d:aa obras paralua·
daa ou atras01das, de modo a permttlr a utihu.çio do cnteno de jul~:amento ,no.abelccido no anctso III do arttgo 15 desta Lei.
Art. .(6. Esta U:t entra cm vit:'or na data de sua,publicuçio.
Art. 47.

R'::vocam·se as dlspaslçclc-s C'm contrlino.

Fernando Henr1que Cardoso- Prea:idente da H.cpública.
Nelson Jobtm.

Brasília, 06 de maio de 1996

OF.ICAEJ023196

Senhor Presidente,

ou de t:ontas rt;{ert.'nlrs a tan(m âe .w:n'lt;n.f rníhlu:n\",

me.~mo

que() .focado. o

.fUJCtfO pa:t'itvo do ohnJ!.O<;âtJ rnhtltária ou o portador da I."Onta não seja seu
correntl.fta ••.

Nos termos da proposição, "o qzmaçiio da tlhnxar.:âo só se
darã opri,ç a compen.-.;ação do c:hequt• ", e ··na h1pótc.w: de d1."Voluçõo do
cheque. por qualquer mmn•o. n hanco rcstmurá o título ao credor da
obrt~ação. ocompa;rhado da du:quc •·.
Na jus1ificaç.iio do proje1o. seu autor alude a necessidade de
simplificação dos p3f!<:~mc-nto~ efemados pelo cidad;jo, õl ser promovida sem
pre_1uizo pam õl rede bancaria. ''dt.·.mm•randn·n de qualqua rc•.o;prm.'>abJ/tdade
no toc:amr: a rrn•p;/dral<1d<·~ 1111 pagamcnw ··.
O projeto foi distribuido a csla Comissão de As5untos
Económicos- CAE. para decis.iio terminativa. e. cm set-ouida. foi encaminhado
a nos para rel2tã-Jo

Não foram oferecidas emendas n..') prazo regimental.

E o relatório.
Nos tennos do § 2° do Artigo 91 do Regime!"'to
Interno, comunico a V.Exa. que esta Comissão decidiu pelo
arquivamento do
PLS N" 150, de 1996, de autoria do Senador
Esperidiao Amin que "acrescenta parãgrafo único ao art. 25 da Lei
n" 8.864, de 28 de março de 1994, que "Estabelece normas para as
microempresas ·ME, e empresas de pequeno porte • EPP, relativas
ao tratamento diferencidado e simplificado, nos campos
administrativos, fiscal, previdênciãrio, trabalhista, crediticio e de
desenvolvimento empresarial (art. 179 da Constituição Federal)n e dá
outras providênciasacrescenta parãgrafo Unico ao art. 25 da Lei n"
8.864, de 28 de março de 1994", em reunião realizada na presente

11- DA CONSTITUCIONALIDADE E JVRIDICIDADE
O inciso TV do .:lrtigo 192 da Constituição Federal
estabelece:
-An. 192. O .'Woitcma financeiro nacional.
estmmradn de .fárma a promover o de.w:m•olvimenlo equilibrado
do Paü e a .w:n•rr amo rnu:re.'>.w:.o;. tia coiem.•rdade. SD'á regulado
em lei complementar, que dispord. ind11sive, sobre:
f • .............................................................................

IV - a organizarão, o funcionamento e as
atribuiçóes do Banco Ct!ntral e demais instittriçóttS jinancdras
públicas e privadas;

data.

(grifamos)

Atenciosamente,

Senador

~o~

Presi~~eSerra

PARECER N' 237, DE 1997

A maté:ria objero do projeto diz respeito ao funcionamento
dos bancos. que. nos termos constitucionais. só pode ser tratada em lei
compien1entar,

JãaLein°4.59S,de31 de dezembro de 1964.que .. l.Jispõe
.<obre a !'fllítica e as lnstllllff.,'(ic.'t. mnnt:tánm. hancártas e credilícias, ,;na o
('on.ft:iho Monetário Na<·mnal e dá outras pnwul~nc1as ... recepcionada pela
Constituiçã~ Federal com força da lei complementar a que se refere seu artigo
192. estabelece:

r Compele atl Cnnw:lho Moneuirm Nacronal.

'"Art..

Da
Co~·ssão
de
Assuntos
Econõmic • sobre o Projeto de Lei
do Senad
n" 207, de 1996, de
autoria do Senador Sérgio Machado,
que "dispõe sobre o pagamento, por
meio de cheque, na rede bancária,
de fichas de co~pensação, de
tributos e de tarifas de serviços
públicos".

RELATOR Senador JEFFERSON PERES

s~ndn drrcm=e.o;. l!~tabelec:rdas pcln f1res1denu: da Repúbflca:

f • ..........................·-··········---·-······-···-··~111

-

Rc~ular

a <"rm.ftltulçào. firncmnamento e

(tscaf:::ação dm· qm• t.'."Cf!rct•rcm auwda&·... ,o;uhordmadas a t!!iiiJ

l.er. bem conw a aphcação das penalldadt.•.'> pren't.las.
Tendo em vista o exposto, entendemos que o projeto é
inconstitucional, a despeito de ler sido elabotaclo em confonnidade com a boa
tCcnica legislativa.

A matéria nele tratada somente pode ser objeto de lei
complementar ou resol~çã.o d~--CoOseTho MOiietârlO Nacíona1. a <luem a lei
complementar cm vigor atribui competência.

1- RELA TÓRIO
III- VOTO
O Ilustre: Sc::n2dor Sêrgio Machado submete a esta Casa o
Projeto de Lei do Senado n° 207. de 1996, vedando "ao:; han_co.'Ç f!!CUSt;z_!_~f!!.
até o data do vencJmentn. n rr!cch1mcntn de cheque de eml/ente devidamente
identificado, para paJ!.amcnro ~~~· {u.:ha dr: compr:n.çação hancOrra. de tributos

Ainda
que
superado
o -aludido
vício
inconstttucionalidade, entendemos qu"e a propoSição não dc::ve prosperar.

de
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Embora a Lei no 7.357, de 2 de setembro de 1985- Lei do
Cheque- não o tenha dcfmido. o cheque e conc:ettuado peJa do~na como
uma ordem de pagame-nto à vista. E tambem um titulo de crédito impróprio,
classificando-se assim por conter as caractc:nstJcas da cambtal (canularidade,
autonomta e literabdade)

·-

A dCSpe:rto de sua destacada fimção econõmica.,
substitumdo a moeda nas transações c faciluando a re;alizaçào dos negócios functonando. na pratica. mats como instrumento de pagamento do que de
credito. no qual se transforma somente quando não pago pelo_ banco sacado-.
não tem curso forçado. como a moeda
"() dn•tJW! mio fl!m 'J pod1.:r !th,•ratúrw da moeda.
Nmgru!m t! ohrlf!Odo a rt?cL·h~r ,·h~.:que ,.m paj.!am<•nrn. prm· wi a moeda tem

t.:urso fárçado. O uso de ,·heqw: se expltca pela (ac:tlldade com que mobdt::a
o,\' ''a/ore,,. monetárws" (m Rubens Requião. Curso de Direito Comercial_. 2°
volume. Editora Saraiva. 18~ edição. !992. pág. 619)._
Nem mesmo os bancos são oi"ngados a ace1tar cheque
como meio de p<~gamento. a não ser na condição de sacado. tendo em vista que
o cheque ê um:a ordem dr- pa12:amento e n:io propriamente pagamento.
sendo recebido com efeito pm o:oii'L'ndo e não prn soluw, ou seja, a quitação
somente se consuma apos o pag:amenro pelo sacado.
A emissão de cheque pressupõe a existêncta de recursos
disponíveis na conta OOnc;iria do sacador (em_itcnte_) junto_ ao banco sacado. O
0
§ \ do art1~0 4° da Lei do Cheque determma que seu emitente deve ter fundos
disponivets em poder do S<lC:Jdo ihanco) no momento de sua apr~sentação par:a
pagamento.
A despe1to da not11la legat as estatisticas mostram que no
Brasil é muito freqúente a emissão de cheques sem suficiente provisão de
fundos em poder do sacado. Nessa hipótese. resta ao ponador promover sua
execução contra o emitente e. se for o caso, seus a\7llistas (artigo 47 da Lei do
Cheque), o que re:tarda.. em muito, seu pagamento, trazendo prejuízos ao

portador.
Acrescentc-!;e a isso o fato de que ...a práuca de emittr.
chr!t{W! sem prm·t.o>âo de fundo.,· tlt:smoralt:ou t:!iS~ título.
tomam/o-a tn.'>C~>'t.tro t' sr~.o:prmo. <:omn ml!m de fWgamc:nto" (Rubens Requião.
obra citada. pag:. 401) (~'Tifo nosso). Embora o Código Penal enquadre como
estelionato a fraude no pag:Jmento por meio de cheque, a junsprudencia tem
sido condescendente, considemndo descaracterizado o crime se o emitente
resgata o...clleque antes da denuncia ou quando não comprovada a intenção de
fraudar.

impun~mente.

São esses os motivos que têm desacreditado o cheque,
fazendo com que diversos estabelecimentos n~o o aceitem como ~io d~
pagamento.

O recebtmento de cheque emitido contra outro sacado para
os divetSOs pagamcntos4ct~lados JUnto aos bancos tem sido a regra.. quando o
emitente é seu correntista.~E que. nesse c:1so. o banco tem uma relação
conttaluat com o cnutente que facdtla o entq,dnnento entre as panes na
hipórese de o banco sacado ri!Cus:lr o pagamento do cheque.
Não se pode dizer o mesmo ,Quando o emuente não ê
correntista do banco onde se efetua o pagamento. E que. quando o pagamento
é feno atravês de um banco. este autentica o "titulo.. : 3pf"Csentado para
pagamento. dando-lhe quitação. Na hipótese de o pagamento ser efetuado
mediante cheque de outra instituição. o hanco recebedor o apresentarã à
cãmara de compensação. que eqmvale npresentaçào para pagamento, nos
tennos do amgo 34 da Le1 do Cheque. Dessa forma. a recusa do sacaQo em
pagar o cheque traz prejuízo ao banco recebedor. que. jâ tendo dado quitação
do titulo apresentado para pagamento. terá que se valer da ar;:ão executiva para
rect:<''Cr o valor do cheque, O b;mco r_ec~dor_. mero Jntermediãrio da_
transação, acaba arcando com o prejuizo da operação.

a

Dai os bancos exigirem o pagamento em moeda ou
mediante cheque do emiteme contra o próprio banco. pois nesse caso efetua-se
de tmed1ato o recebamento do numernrio corresponéente. li\'rando-o dos riscos
mconidos no recebimento atrnv~ de cheque.
A proposição zntenta obn!!ar os bancos a receberem cheque

para pagamento ·de fichas de compensação bancãria. tributos e contas
referentes a tarifas de serviços públicos, mesmo que o emitente do cheque não
seJa seu corrennsta.
Abre. .assim. o projeto tres e:-::ccções â não-obrigatoriedade
de aceitaçãõ de cheques pela rede bandria. que ocorrerão na hipótese de
serem emmdos para pagamento de·
a) fichas de compensação bancária:
O) lii.bUibs:
c) conraS referentes a 1arifas de serviços püblicos.
Com-viSfãs áTeSg:uatdafa posíçãoôo banco recebedor, que
aaua como mero mterrnediãrio. o projeto estabelece que a devolução do cheque
implicara sua remessa. juntamemc com o titulo. ao credor da obripção, a
quem caberá valer~se- dos ínstmmentos legais necessários para receber seu
_cr:!dúo
-para resguarô:ll' o creâor. a· proposiça<n:stabelece que a
quitação da obnl!3.ção somente se darn após a compensação do cheque. Dessa
forma. o credor teria duas alternativas para o recebimento de seu crédito: exigir
o cumpnmcnro da obrigação ou executar o cheque.
Como já salientamos, ninguem e obrigado a receber
pagamento em cheque. Se o pagamento for efetuado diretamenle ao credor,
poderá. ele aceitar ou não o cheque do devedor

-o----pro.@Q-ena

-iima-sttuacoopeculiar. instituihdo o Curso
forçado do cheque. Se o Pãg:amento foi-- etetuadO atraves da rede bancâria, o
recebimento do cheque pelo credor serã obrigatóno. jã que a proposiÇão Tsentao banco de riscos. transferindCHJS para o credor da obrigação. Parece-nos um
conrra-senso o credor poder recusar cheque se o pagamento lhe for feito
diretamente, sendo-lhe defeso não aceitá-lo se o pagamento for efetuado
atrnvês da rede bancária.
Para facilil<lr os pagamentos efetuados pelos cidadlos. o
projeto. rra~~ere os riscos assumidos pela rede bancária, ao receber cheques de
outras mstttmções, parn os credores dos pagamentos. A f.J:cilidade oferecida ao
devedor ê obtida em troca de um risco imposto ao credor. independentemente
de sua manifestação de vontade.
Ao dispor que a quitação da obrigação somente se dará
após a compensação do cheque. o projeto não reduz em nada o risco imposto
ao credor. Na realidade. o projero não inova n~se particular. Já expusemos
que o cheque é aceito com efeito pm ,o;n/ventlo e n~o pm sn/rtm, consumandose a quitação da dívida que pretendeu e:-::tinguir apenas após o seu resgate.
Entendemos que. como o banco estâ recebendo valores
penencentes a terceiros, cabe a ele e:-::ib-ir o pag:~mento em espCcie ou assumir
-~ risco decorrente da aceitação do pagamento atraves de cheque, salvo no caso

em que o credor. mediante acordo com a rede vancária. autoriza esta a rec:cber
c~eques~ assumindo os riscos. como ocorre, por exemplo, em relação aos

mbutos arrecadados pela Receita Federal.

Em vista do exposto,
manifestamo-nos
inconstitucionalidade do projeto. e. no mérito~ pela sua rejeição.
S~la da Comissão. em

JOSE SERRA, Presidente
JEFFERSON PERES, Relator
COUTINHO JORGE
NEY SUASSUNA
ESPERIDIÃO AMIN

EDUARDO SUPUCY .

BELLOPARGA
-FREITAS NETO
WALDECK ORNELAS
VALMIR CAMPELO
LÚCIO ALCÂNTARA
JONAS PINHEIRO
BENIVERAS
OSMARDIAS
ADEM IR ANDRADE

6 de maio de 1997

pela
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LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N? 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964 (*)

!1- auzonzaçao t! funcionamento dos estabelecimentos de seguro. nS.'Se·
guro, prwidencia e capitalização, b(m como diJ ôJgàO oficial fiscalizador;
111 -as condições para a participação do capital estrangeiro nas instituições a que se referem os incisos anteriores, tendo em viSta, especialmente:
a)

os interesses nacionais~

b) os acordos internacionais~

DISpóe sobre a Política e as Instituições monetãrias. bancarias
e ~redirthas, cria o Conselho Monetário Nacional e dQ ourras providéncias.

República Federativa do Brasil

Constituição
1988
CAPíruLO IV
Do SISTEMA FINANCEIRo NACIONAL

•Ãrt. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promo·. ~r o
desenvolvimento equilibrado do Pais e a servir aos interesses da colcti\'i<ll.de.
será regulado em lei complementar, que disporâ., inclusive, sobre:
1 - a autorização para o funcionamento das instituições financc:uas.
assegurado às instituições bancarias oflciais e privadas acesso a todos os mstrumentos do mercado financeiro bancâno, sendo vedada a essas instituíções a
pa.rtic.pação em atividadc:s não previstaS na autorização de que uata este incís.o:

IV- a organização, Q funcionamento e as atribuições do Banco Central
e demais instituições finan~~-p~li_<?S e p~das;
V - os requisitos para a designação de membros da direto_ria do Banco
Central e demais Instituições financetras. bem como seus impedimentos após
o e."crcicio do cargo;
··
VI - a criação de fundo ou seguro. com o objetiYo de proteger a economia popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos até determinado valor. vedada a partícipação de recursos da União:
VII - os critérios restrilivos da transferência de poupança de regiões
com renda inferior 3 media nacional para outras de maior desem·oldmcnto:
VIII- o funcionamento dascoopcrati\'aS de crédito c os requisitos para
que. possam ter c~mdições de OJlCracionalidadc c cstrmuroção própnas das xnsutUlÇÕCS financeuas
_§ J'l_A autorização a que~ refer~ os incisos I e II será incgoci:ivel e
-ThTI"ã'i'iSICfiVel, p.:tffillH1a a transffifSS30dO'CODtFole da pcSsoaju~dicalitular. e
concedida sem ónus, na forma da lei do sistema financc1ro nac1onat. a pessoa
jurid1ca cu;os diretorc:s tenham capacidade 1Ccnic.1 c rc:putaçã~ ilibada. c que
comprove capacidade económica compath·cl com o cmprcendtrncmo.
§ 2~:~ Os recursos financeiros relativos a pro&rnmas c pro,ictos de caril.tcr
rcglOI'!al. de responsa~Hidade_cia Umão. ~râodcpostt:~dos cm suas mstitmçôcs
rcgJonats de crCdtto c por elas 3pllcádos
§ 39 As 1a:-.:as de juros reais. nelas incluídas comis..:;õcs c qu:lisqucr outras remunerações d1ret:t ou indirctamcn!c rcfcrid:1s :'i conccs~·lo de cr"dito.
n:io podcrào ser superiores a do7..c por cento ao :mo: a cohr:mç-:1 acim:l deste
lmute scr:í concC'I.tuad<! como crime de usura. punido. cm tod:ls as su:1s moda·
lld:1dcs. nos termos que :1 lei dctcr_minar _
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O pagamento da indcuizaçào não exclui a responsabilidade
dos or~nizadores e ptOmõrotes pelas despesas medico-hospitalares decorremcs
de acidentes ocorridos durnnte o evento
O Podei Executivo dcvcrâ. regulamcutar a lei oriuuda do
projeto no prazo de noventa dias contados de sua publicação .

COMISSÀO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
Brasília, 6 de maio de 1997

OF JCAE/022/97
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..,.
A materia foi distribuida a esta Comissão de Assuntos Socmis,
para decis.'\o tcmunatlv<~. onde n5o recebeu emendas no praz.o regimental. tendo
este relator sido designado para emilir parecer.

Senhor Presidente,

E o relatório.

Nos termos do § 2° do Artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a V.Exa. que esta Comissão
rejeitou o PLS N° :21)7, de 1996, de autoria do Senador Sérgio
Machado que "dispõe sobre o pagamento, por meio de cheque,
na rede bancária, de fichas de compensação, de tnbutos e de
tarifas de serviços públicos", em reunião realizada na presente

data.

Atenciosamente,

A matéria está compreendida na competência JegJs!.UI\':1 da
União. tendo em vista o disposto no artigo 22 da Constdu1çiio FeJcrat C
atribuição do Con~:--resso Nacional sobre ela dispor, confonne estabelece o artigo
48 da Carta Magua: e ê legitima a iniciativa parlamentar, nos termos do :-.nt~;.-o 61
da Lei Ma1or
_Não hâ,_Qe .Plltfª parte, vícios de técnica legislativa inctdente:s
sobre a proposiçào

III- VOTO

~

Os rodelas têm como principal alralivo para o pUblico as
exibições proporcionadas pelos peões que, ao lado dos demais participantes,
expõem-se, de fonna coraJosa, a freqüentes acidentes, cujas conseqUências sfm
de proporções variadas. podendo, cm casos extremos, provocar sua invalidez
pennancnte cm atê mesmo sua morte.
Embora sejam os pnncipais responsáveis pelos lucros
auferidos nos rodeios, a participação dos competidores na renda desses
cspetãculos lim1ta.-se a uma módica remuneração ou 3 premiação oferecicb, sendo
que nessa última hipótese somente alguns dos participantes são contemplados.
No entanto, a necessidade de recursos financeiros que l!1cs
garanlam o s~ento leva essas pessoas, invariavelmente de origem rur.tl e po>Jca
condição futance1ra, a correr os riscos inerentes aos rodeios.

Preslf~~.serra

Senador \

11- DA CONSTITUCIONALIDADE E JURIDICIDADE

PARECER N° 238, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais _
CAS, sobre o Projeto de Lei do Senado
no 219, de 1996, de autoria do Senador
Lúdio Coelho, que "dispõe sobre o
seguro contra acidentes pessoais, a
cargo dos promotores e organizadores
de
rodeios,
em
beneficio
dos

Como a maior parte dos lucros proporcionados pelo even!o é
carreada parn sc:ns promotores, nada mais justo do que estabelecer a
obrigatoriedade de que assq,_'llrem às verdadeiras estrclas do .oJmw, através da
contratação de seguro, "uma exl:>liJnc:ta dtgna na even/ualidade ti~ ut:ltit!JTit...,;
causadores de lln>abJe;: pcrmanent,,.. e uma compcnsaçdo paro a jOmíba do
f!Càa. cm co:ro di! nwrte dc.,·tc" ~ como salienta o autor do projeto em sua
JUStificação.

participantes desses eventos, amadoresou
profissionais,
e
dependentes, e dá outras

dos

seus

provid~ncias".

Pelos motivos expostos, manifeslamo-nos pela aprovação do
proJeto.

Salada Comissão, 30deabrildc 1997.

RELATOR: Senador OS MAR 'IAS
1- RELA TÓRIO
O ilustre Senador Lüdio CoeU10 submete a osta Casa o Projeto
de Lei n" 219, de 199ú. dispondo sobre o seguro contra aciacntes pessoaiS. a
cargo dos promotores e org:amzadores de rodeios, em beneficio dos participantes
desses eventos~ sejam eles amadores ou profissionais.
Rodeío, par.t efeitos do projeto, ê lodo c qualquer espctáCIUO
pUblíco de competição, em que sejam utilizados bovinos e eqüinos. com
demonstração. pelos competidores., de força, coragem ou pcficia, niio ak:a.t~u1tlo
os espetáculos circenses e as com das de distãnc!a ou de superação de obst3culos.
Nos lermos da proposição, a Tea!izaçJio de rode10s dependerá
de previa contratação, pelos ort-oanizadores c: promotores do evento, de SC:J:.'Uro
pessoal contra a invalidez. pennanente e morte dos participantes e competidores.
que deverá ser comprovada mecbantc apresentação da respectiva apólice ã
autoridade competente.
A con.trnta~o terá como indeniZa!~? ~í.n!~~-n~rtân~ia de
RS 10.000,00 (dez m1l rea1s). tendo como benefic1anos a VItima, seus
dependentes ou otdras pessoas indicad:as,

01 ~ ADEMiR ANDRADE _ PRESIDENTE
02 -OSMAR DIAS~ RELATOR
Ol- JOÁO FRANÇA
: : ~~~~~INTANIUiA.
_SEBASTIÃO ROCHA
06
07 _vAL\UR CAM PELO
os_ WALDECK ORNELAS
09- A!IDIAS NASCIMENTO
IO~CASILDO MALOANER
li - MARLUCE PINTO
_ _ _ _ _ ;; : ~g;~~~~lFfRÂ
14 _LÚCIOALCÃNTARA
15. ERNANDES AMORlM
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Presidente

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

Constituição da
República Fed~rativa
do Brasil
Art. 22. Compete privauvamente â União legislar sobre:
1-dueno cwil, comercíal, penal, processual, elenoral. agráno. marítimo.
aeronáutico, espacial e do trabalho;

11 -desapropriação;
III - rcquisiçOc:s civis e mihtares, em caso de iminente perigo e em
tempo de guerra~
IV- águas, encrg1a, infolll'l.ática, tclecomun.icaçOes e

radiodifusão~

IX - <iirwi= da politica nacional de U'3IIS)lOltCS;

X --;egime dos Panos, navegação lacustre, fluvial, marítinia. aérea e
aeroespacial;
XI - tiãnsito e uansporte;
XII- jazidas, mjnas, outros recursos minerais e metalurgia;
XIII- nacioaalidade, cidadania e naturalização;

XIV - populações indig~nas;
XV - emigração e imigração, entrada, extradi~o e- expulsão de
estrangetros;

XVI -organização do sistema nacional de empn::go e condições pan o
- - XVII - oJgallização judiciária, do Ministério Público c da Defensaria
Pública do Distrito Federal e dos Territórios, bem como orgamza~o

e.~cido d~ profissOCS~

administrativa destes;
xvm -sistema estatistico. sistema cartogrâfico e de geologia nacionais;

V- serviço postal;

XIX- sistemas de poupança, captação e garantia da poupança popular;

VI- sistema monetário e de medidas, titulos e garantias dos metais;
VII- política de crêdito, câmbio. seguros e transferência de "'alares~

XX - sistemas de consórcios e sorteios;

VIII- comérciO extenor e mterestadual;

XXI -normas gerais de organiza~o. efetivos. material bél~o, ~ntias:
convocação e mobili.zação das polí~as mihtares e corpos de bombeiroS mdu.ares,

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

~~~~~~

XXII - competência da policia federal e das policias rodo\•iária e
fenoviária federats~
XXIII~ seguridade social;
XXlV- diretrizes e bases da educação nacional;
>OCV - registres públicos;
XXVI- ativídadcs nucleares de qualquer nat~rc:t.a:
XXVII- lwrmas gerais de licitação e contratação. em todas as modalidades. para a adnúnistração pUblica. direta e ind<reta. mcluidas as fundações
instituídas e mantidas pelo poder público, nas dt\'ersas esferas de go\'Crno. c
empresas sob seu controle;
XX'VIII -defesa territorial, defesa aerocsp3dal, defesa maritima. dc:icsa
civil e mobilização nacional;
XXIX - propaganda comercial.

Paragrafo Unico. Lei

complementa~

e) criação. estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública.
§ 211 A itúcia1iva popular pode ser exercida pela apresentação à Cãmar:a
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo. um por cento do

eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos
de trCs décimos por cento dos eleílorcs de Ci,..da um deles.

--""

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
Oficio na 20/97-CAS
Brasília. 7 de maio de 1997

poderá autorizar os Estados a

legislar sobre questões especificas das matênas relacionadas neste anigo.
Senhcr Presidente,

Art. 48. Cabe ao Congresso NaCIOnal, coma sanç®do Presidente da República,
nãoe.<tigidacsta para o especificado nos ans. 49, 51 e 5~ dispor sobre todas as
matérias de competência da União. especialmente sobn::

Nos termos dO pSrâgrafo 2°, do arligc 91 do Regimento
Interno, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissao
aprovou o Projeto de Lei do Senado ne 219 de 1996 que

I- sístema tributário. arrecadação e distribuição de rendas;
Il - plano plurianual, diretritts orçament.:Írias. orçamento anual, operações de crédito. dívida pública e emissões de curso forçado;
1!1- fiXação e modificação do efc:tivo das Forças Armadas;
IV- planos e programas nacionais, regionais e setoriais de desenvolvimento;

"DISPÕE
SOBRE
O
SEGURO
CONTRA
ACIDENTES
PESSOAIS,
A
CARGO
DOS
PROMOTORES
E
ORGANIZADORES
DE RODEIOS, EM BENEFÍCIO DOS
PARTICIPANTES
DESSES
EVENTOS,
AMADORES
OU
PROFISSIONAIS. E DOS SEUS DEPENDENTES, E DÁ
OUTRAS PROVIOtNCIAS", em reunião de 30 de .abril de 1997.

Ate.;1\iosamente,

V - limites do tenitório nacional. espaço aéreo e marítimo e bens do
domínio da União;
VI-incorporação. subdivislooudesmembramentodeáreasdcTerrit_ó..
rios ou Estados, ouvidas as rcspcctivas Assembléias Legislativas;

i\, \
rI \--h·

_ Presidente

VII -transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIl!- concessão de anistia;
IX -organização administrativa, judiciária. do Ministério Público e da
Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária, do
Ministério Público e da Dcfensoria Pública do Distrito Federal;

X -criação, tiansformaç:ilo e e>..-tinç:Io de cargos: empregos e funções
públicas;
-

XI - criação. estruturação c atribuições dos Ministérios e órgãos da
administração pública;
XII- telecomunicações e t:adiodifusão;
XIII -maléria financ:ei.ra., cambial e monetária. instituições financeiras
e suas operações;
XIV- moeda. seus limites de emissão, e montante da divida mobiliária
fedet:al.

1.... 1-..

Senadqr ADEMlR ANDRADE

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TERMOS DO
ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO

REQUERIMENTO N"138, DE 1997

.

~-

........... :=.,,,., __ .,,,:_.__ ,,, _ _ , ___,.., __ ,,,.,..._,.-...-~~• .-.'.~•;:;;;.;....i~--"i~.;joõ,õ""'""''~~--~,,0~--l!'---~~'~~,;~~~,~------p'i!!"'-

Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Fede-

ral, aos Tribunais Superiores, ao Procwador-<lernl da Reptíblica e aos cida·
dãos, na forma c nos casos previstos nesta Constituição.
§ I li 5ao de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
I - fLXem ou modifiquem os efdivos das Forças A.rmãdas~

Rfi~ueiro, aos tennos do ~11. 172, I, do R~imento
latemo do SeNdo F~«2l, em virtude dr encontr.tr-se com pr.~zo n~tado na.
Comiuio de Assuntos Soc~is. a ia.dusio em ordem do dd: do Projeto de Ui do
Sca:ado n• %19, de 1996, que- "DiJp&: sob~ o s~uro rontra adde111es ~o.a~ a
carzo dos promotores r o~ani::adorn: de rodeios, em bMt'fldo dos participantes
desRS c-ventos. amadores ou prorwion,.is. e dos s .. us dcpmdentes, e di outn~s
providências"'.

1!- disponham sobro:
a) criação de cargos, funçOes ou empregos públicos na administraç!io
d.ireta e autárquica ou aumento de sua rc:lllUilei3Ção~

b) otganizaçao administrativa e judiciária. matéria tributária e orçamentána. serviços públicos c pessoal da administração dos Territórios~
c) servidores públicos da Uoião e Territórios, seu regime juridico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e tnmsferênw
cia de militares para a inatividade;
d) organização do Ministêrio PUblico c: da Defensaria PUblica da União.
bem como normas gerais para a orgamzaçao do Ministério Público c da De- fensoría PUblica dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios~

Sala das Sessões, 25 de fevereiro de 1997.

(

S~<!yr Lúdio ..Coelho

- I .

-r-
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Senhor Presidente.
Comunico a Vossa Exeeléncia que foi apresentado o
Requerimento n" 138, de 1997, através do qual o Senador Lúdio Coelho
solicita, nos termos do art 172, I, do Regimento Interno. a inclusão em
Ordem do D1a do Projeto de Lei do Senado n" 219. dC 1996.
Outr.ossim. tendo em vista o disposlo no paragrafo

. .

un1CO do art 255 do Re!!•mento Interno. solicito a manifestação dessa

Presidência sobre a providCncia requerida
Aproveito o ensc,!O para
Excelência meus protestos de consideração c apreço.

apresentar

a

Vossa

MAIO 1997

Ainda que. no caso. não se configure inconstirucionalidade
releva. entretanto. atentar que a proposinrra de isenção deve sempre se;
confrontada com o principio da isonomia fi5a~J. que flui do art. 150 da
Constiruição:
"A ri. I jO. ~~Cm prejui=n de• nutras garanuas. a.''sC1.,rrtradas ao
t.:omrihrume. ti l'f!dado à llnião. am: f!..;tado.-.. (kJ /)t,'itru~ Fedt!rctre""' •

aos Mtmf(:ípms:

··········j;·~·;;;.~;~:~~;··;~~;~;;,~~;~·d;~~;~~;;i·;~;;~·-~~~-;;;hu;;;;;~·-~·~;··.o;e
enc?ntrem r:m .tllu~<.·ao r:qwvalente. prmhuia qualqm•r dJ:mnçào em
ra=ao da ocupaçaa prq(ls:unnal nu função pnr ele.~ exercida,
Jnd<trumdenf(•mente da denommação jurídica do.r; rcndtmentns. títulos
ou drrcttm;;

Essa ~· na realidade, a especificação. no campo tributãrio do
princípio geral de 1sonomia já consagrado no texto constin1cional co~o 0
primeiro dos direitos individuais. Todos são ib'U3is perante a lei sem
distinção de qualquer espécie (art. 5").
'

PARECER N" 239, DE 1997

Da Comissão de Assuntos Económicos,
em decisão terminativa, sobre o Projeto

de Lei do Senado n° 237, de 1996, de
autoria do Senador Júlio campos, que
"acresce inciso ao art. &• da Lei n• 7.713,
de 22 de dezembro de 1988, que •aHera a
legislação do Imposto de Renda e dá
outras providências'".

RELATOR: Senador LAURO CAMPOS

l-RELATÓRIO
Em car.iter tennmanvo, deve esta Comissão de Assuntos
Econõmicos apreciar o eplgrafado projeto de lei. pelo qual se pretende
tomar isentos do imposto de renda os rendimenlos provenientes de aluguel
residencial recebidos por pessoas tisicas

Na

sua justificação. o ilustre autor do projeto esclarece q~ o
objetivo e o de aumentar a oferta de imóveis disponiveis. não apenas
estimulando os atuais proprietarios a colocarem no mercado s:us imóveis
desocupados. coiito também induzindo a constn~o de· unidades destinadas
exclusivamente a locação. Assim, seria ameni~o o crõnico problema de
falta de moradia enfrentado pelo Pais,
Refere-se ele. ainda. à siruação paradoxal que registra.
simullaiieamente. um déficit de cinco milhões e seiscentas mil moradias e
wn número ao redor de três milhões de imóveis desocupado;. Isso teiia- sido
causado pelas distorções introduzidas na n:lação locador/locatário, durante o
longo periodo inflacionário que precedeu ao Plano Real.
No prazo reglmental não foram oferecidas emendas.

11- VOTO
O disposto no projeto não enfrenta óbice de natureza
constitucional. no que respeita :!OS aspectos de competência e de iniciativa.
Com efeito. trata-se de let,.rislar sobre imp_osto d~ competência. da União
(C.F. art. 153 •. UI), estando a imcianva aberta a _quaiquer rnembro do
Congresso Nacmnal (C.F. art. 61 ).

O poder de rributar envolve o poder de isentar e ambos devem
se submeter jungidos aos princípios da igualdade, da generalidade e da

_o

~cidade contributiva.
legislador deve· estar atento e vigilante para que
~ tSenções ~~o. benefic~em. pessoas ou grupos sociais senão a partir de

ngorosos cntenos de Justiça fiscal, bem assim de ordem social ou
económica.
No que depende de legislação. alguns fatores .estruturais que
conturbavam o relaciOnamento entre proprietários e locatários já se
atenuaram com a vigência da Lei n° 8.245, de 18 de outubro de 1991. Se
essa lei ainda não é satisfatória. e se persistem ainda fatores estruturais a
conigir, isso ê discussão que não cabe nesse: molnento. mas que. de
qualquer fonna. deve ser trntada no contexto próprio. Não como se
pretende, isto e. mediante a intervenção do instnlmental tributãrio, medida
que nos parece equivocada.

A PretCndida ísençãO tem cofno --consCqilêncía natural a
tendência â concentração de renda em nosso Pais. que já ocupa vergonhosa
posição no rankm~r: mundial quanto a esse indicador econõm1co. por
apresentar índices amda muito elevados .

.

Tipicamente, a propriedade imobiliária destinada ao aluguel
tende a ser preponderante entre os c:ontn"buintes de mais alta faixa de- renda.
Trata-se de pessoas que, por sua capacidade de auferir rendas mais ãrtas.
têm capacidade de poupança e de investimento nesse ramo - ou. de qualquer
forma, também pela mesma razão. têm acesso aos mecanismos de
financiamento imobiliário (os quais, cabe: salientar. são na maioria oficiais e
subsidiados pelo poder público).
A isenção proposta viria a funcionar como mais um subsidiàt
implícilo a esses cidadãos. agravando a concentração de renda. Nãt• seriainopommo lembrar que o Brasil é o pais mais economicamente: desigual do
mundo, onde a renda dos 20% mais ricos equivale a 32 vezes a renoa dos
20% ma1s pobres.

Alêm disso. funcionaria contra o mandamento constitucional da
progressividade, que deve informar o imposto de renda (C.F.• art. 153, § 2°.
I). na medida em que favoreceria basicamente os contribuintes de aliquota
mais alta. Sob esse aspecto. ponanto. mais justo e mais consentâneo com o
principio da progressividade, seria a instituição de isenção (sob a forma de
dedução da despesa respCctíva) para o locatãrio, pois esse,
preponderantemente~ se sinza entre as faixas de renda mais baixas.
Segundo o Côdigo Tributário Nacional -·CTN (Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966. art. 43, 1), o imposto de renda incide sobre a
'""renda. a.uim entendido n produto do capital. d(J trabalho ou da
comhmação de ambos. "
-- ·- --- É de notório conhecimento qu~ por peculiaridades da geração
de cada um dos tipo:;: de renda. as rendas de salários são as que realmente
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JOSE SERRA, Presidente
LAURO CAMPOS, Relator

suportam a arrecadação do imposto. considerando que o trabalhador,
Simplesmente, não tem chances de fugir à tributação, enquanto que os
auferidores de rendas de capitais se valem de mt'lmeros artificias legais (ou
ilegaiS) para escapar ao ônus

EDUARDO SUPLICY
FREITAS NETO
.
WALDECK ORNELAS
VALMIR CAMPELO
BENIVERAS
BELLOPARGA
OSMARDIAS
.ESf'ERIDIÃO_AMLN
LÚCIO ALCÂNTARA (sem voto)
ADEMIR ANDRADE
COUTINHO JORGE
JONAS PINHEIRO
JEFFERSON PERES

Sendo as rendas proven~emes de alu~:-'tu:J:> tecntcamente
classíficãve1s como rendas patrimoniais. ou seja. rendas de capUal, sua
isençào Vlria ainda ma1s aumentar o desequilibrio de justiça soctal implícito
nesse quadro.
Pelas razões expostas. somos pela REJEIÇÃO do Projeto de

Lei do Senado n° 237, de 1996
Sala da Comissão, 6 de maio de 1997.

Senador José Sen-a
Presidente

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEX/lf)A
PELA SECRETARIA-GER"t DA MESA

LEI N. 8.245- DE 18 DE OUTUBRO DE 1991
i·'

Dispõe sobre as locações doe i:tdóveia urbanos e os
procedimentos a elas pertinentes :
··································-'---~-·--~--------

LEI N. 5.172 - DE 25 DE OUTIJBRO DE 1966
Dispõe sôbre o Sistema. Tributário Nacional e institui normas
gerais de direito tributário aplicáveis à União. Estados e
MunieílJios
SEÇÃO

rere o artl~o 43. sem prejnizo de atribllir a lei essa ooncUeio ao DC&SU~dor. a qual•
quer Utu.Jo, dos beruõ proclutores-de reDd& ou dos provmto:s tributáveis.
~o til:::lic:o. A lei pode atribuir à fonte -papdora da re:oda ou dos -pro.
~:~~rl~~~e:a!. oocdiçi.o de respons4.vel pelo impOsto CUja reteDç~o e reco-

_

Constituição da
-República Federativa
do Brasil
uoo••••••ouon•oouuo-oooouoo•o•••••••••••••ouoooou••••n••-••••••••••••••••••••••••UO

CAPin'l...o I

IV

Impôsto sóbroe a &oda e Proveato.s ele Qua.Iqau N&t:an:za

Dos Dnu::rros E DEVERES [:-nJJ\'IDUI\.!S E Coi.CTI\'OS

Art.. 43. O lm~Osto. de competêncla da. Uniã.o, sObre a rcncl.:t. e· ~roventos de
qll1l.quer nature:..a tem como !ato ~:"erv.dor a QQuisicã.o da c:l.iSJ)Otl.illde eoooómi·
ca. ou jw:idica:
bkna~ ~=
entendido o ~rodtrto do capital. do trabalho ou da com·

TITuLO I!

::S:nssim

trim~d~r~O:~~~~~~~~~~~~~r::tê~ entendidos ~ acrésd:nos ua·
~rt. 44. A base de cálculo do impOsto é o montante, real. arbitr.ulo ou pre
swrudo, da renda ou dos proventos tributáveis
Art 4!; C'-ontrtbuJnte do imcó:sto é o Ulular da ~nibihd.ade ll at:e se re-

An. 5 9 Todos são zgua1s peramc a lcz, sem disunção de qualquer nalurcza.
!!:tramando-se aos brasllczrosc aos cstrangctros rcs1dcntcs no Pais a tn\'ICJI.abl-
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lidndcdo dirCIIO .3. \'Jda.;). liberdade. à 1gua!d.1dC, n SCf.,'\lr:lnça C 3 propnedadc,
nos tcnnos scgumtcs.

Suusc.ç,\o Jtl
DAS [.EIS

Art. 61. A micmm·a das lcis complcmcnt:m:s c ordinârias C:Jbc a qualquer
membro ou com1s~'io da Câmara dos Deputados. do Senado Federal ou do
Congresso N.tc1onal. ::10 Presidente da RepUblica. ao• Supremo Tr1bunal Fcdcr.~l. aos Tnbun:us Supcríorcs. ao Procumdor-Gernl da RcpUbltca c nos cida-

d:ios. u::J form.1..:: nos cnsos prc\"Jstos ncsm ConslltUJção

*

142 S:'io de

llliCiall\'3

prt\·auva do Presidente da Rcpubh.:.:~ as

leiS

que:

I- fixem ou mod1ftqucm os cfci!\'OS das Forçns Armada!>.
li- diSponham sobre
cn:u;üo de cargos. funções ou cmprc!!OS públtcos n:l
d.trcta c aut:uqmca ou aumcnto de sua rcmuncraç;\Q;
a)

§ 4° As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem
somente o património. a renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades nelas mencionadas,
§ 59 A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incic{am sobre mercadonas e scmços.
§ 6"' Qualquer subsídio ou isenção. rcduç.ilo de base de cálculo. concessão de credito presumido.,..anisjia"tS'u remissão relali\'OS a impostos, taxas ou
contribuições só poderá ser concedido mediante lei especifica. federal, estadual ou municipal, que regule e:-.:clusívamentc as matérias acima enumeradas ou
o correspondente tributo ou contribuição. sem prejui:zo do disposto no an. J55.
§ 2'. Xll. g.
§ 7v A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributaria a
condição de rcsponsilvcl pelo pagamento de Imposto ou contribuição. cujo fato
gerador deva ocorrer posteriormente. assegurada a imediata e preferencial restituição da quantl3 paga. caso nào se rcah:zc o fato gerador presumido.

~dnumstraç:io

b) org:mu.aç:i.o admimstrauva c ;udlcí:iri::~. matén::~ tnbutana c orçamentaria. scnu;os publ1cos c pessoal da ad1nmístraçâo dos T\!rntonos~
~) scrndorcs pUbhcos da União c Terntórios. seu regunc JUrtdi<:"O. provimento dec:lrgos. cstabihd3dc c aposentadoria de civ1s. reforma c tr:lnsfcrência de militares para a maU\'Jd:ldc;

d) orgamza~o do Mm1stério PUbltco c da Defenso na PUbhca da Umiio.
bem como normas gerais para a organização do Mimstério PUbltco c da Defensaria Pública dos E!itados. do Distrito Federal c dos Tcrritónos.
~)criação. estrutura~o e atribuu;õcs dos Mimstérios e órgãos da administrnção pUbhca.
§ 2Q A imciativa popular pode ser exercida pela aprcsentc:tção à Câmara

dos Deputad~ de pro;cto de lez subscnto por, no mini mo. um por cento do
elettorado nacional, distribui do pelo menos por cinco Estados, com náo menos
de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles.

SEi:-<o III
Dos IMPOsros ru UNIÃo
Art. 153. Compete à Urililo instiluir impostos sobre:
[ - imponação de produtos estrangeiros;
n - exportaçao. par.a o exterior, de produtos nacionaiS ou nacionalizados;
Ill - renda e proventos de qualquer natureza;
IV- produtos industrializados~

V - ope~çõcs de crédito. cámbio e seguro. ou relativas a títulos ou
valores mobiliános;

DAs LIMUACÕES DO PoDER DE TRIBt.nAR

VI -propriedade territorial rural;
VII - grandes fonunas, nos termos de lei complementU.
§ I"' É facultado ao Poder E:.:ecutivo. atendidas as condições e os limi~
tes estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos inci·
SOS I, !L lV e V.

Art. l.SO. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado â União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I - ~ informado pelos critêrios da gcncralidade. da universalidade c
da progressivtdadc,. na forma da lei:

SEC<oll

§ 2"' O imposto previsto no inciso III:

I -exigir ou aumentar uibuto sem lei que o estabeleça;

II- ínstituir 1ratamento desigual entre contribuintes que se encontrem
~m

situação equivalente. proibida qualquer distinção cm razão de ocupação
profissional ou função por eles exercida. independentemente da denominação
JUrídica dos rendimentos. títulos ou direuos;

III - cobrar tributos:
a) cm relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da
lei que os houver instituído ou aumentado;
b) no mesmo cxercicio fmanceiro cm que haja sido publicada a lei que
os instiruiu ou aumentou;

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔM!COS
OFJCAE/020/96

Brasília, 06 de maio de 1996

IV- utilizar tributo com efeito de conftseo~
V- estabelecer limilaçõcs ao Lrâ!cgo de pessoas ou bens por meio de
tributos interestaduaiS ou intcrmunicipais, ressal\'ada a cobrança de pc:dãgio
pela utilização de ''ias conscn:adas pelo poder públko:
·-VI -instituir impostos sobre:
' a) palrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas
fundações. das entidades sindicais das tr.lbalhadores. das instiruições de educação c de assJ.Stência social. sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei:
d) livros, jornais, periódicos c o papel destinado a sua impressão.

§ 1"' A vedação do inciso III. b, não se aplica aos impostos previstos nos

ans. 153, I, II, IV e v, e 154, n.
§ 2"' A vedação do inciso VI. a, é extensiva às autarquias e às fundações

instituídas e mantidas pelo poder público. no que se refere ao patrimônio. à
renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais ou às delas decor~

rentes.

§ 3g As vedações do inciso \11, a, e do parágrafo anterior não se aplicam
ao patrimô~o, à renda c aos sen.i:ços relacionados com exploração de atividades econônucas regidas pelas normas aplicávc::is a empreendlmentos privados.
o_u em que haja contraprestaçâo ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuáno, nem exoneram o promitente comprador da obrigação Ce pagar imposto
relativamente ao bem Imóvel.

Senhor Presidente,

Nos termos do § 2° do Artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a V.Exa. que esta Comissão
rejeitou o
PLS N" 237, de 1996, de autoria do Senador Júlio

campos que "acresce inciso ao art. 6° da Lei n° 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, que ã.Jtera a legislação do imposto de renda
e"dá outras providências", em reuni:io realizada na presente
data

Atenciosamente,

Senador)~
Presft.~eserra
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos, pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Leomar Quintanilha.
São lidos os seguintes
OFÍCIO

N2

2/97-CI
Brasília, 7 de maio de 1997

Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos
do que dispõe o§ 22 , do art. 91, do Regimento Interno do Senado Federal, esta Comissão aprovou em
Turno Suplementar o substitutivo ao Projeto de Lei
do Senado nº 34, de 1996, que "Altera a Lei nº
6.088, de 16 de julho de 1974. e dá outras providências", em reunião de 6 de maio de 1997.
Atenciosamente, - Senador lris Rezende, Presidente da Comissão.
OFÍCIO Nº 20/97- CAS
Brasília, 7 de maio de 1997
Senhor Presidente.
Nos termos do parágrafo 2º, do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência,
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 219 de 1996, que "dispõe sobre o seguro
contra acidentes pessoais, a cargo dos Promotores
e Organizadores de Rodeios, em Benefício dos Participantes desses eventos, Amadores ou Profissionais, e dos seus dependentes, e dá outras providências", em reunião de 30 de abril de 1997.
Atenciosamente, Senador Ademir Andrade,
Presidente.
OF JCAE/020/97
Brasília, 6 de maio de 1997
Senhor Presidente,
1
/ Nos termos do § 2º do Artigó 91 do Regimento
Interno, comunico a V. Exª. que esta Comissão rejeitou o PLS n• 237, de 1996, de autoria do Senador
Júlio Campos, que "acresce inciso ao art. 6º da Lei
n• 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que altera a
legislação do imposto de renda e dá outras providências•, em reunião realizada na presente data.
Atenciosamente, Senador José Serra, Presidente.
OF./CAE/022/97
Brasília, 6 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º do artigo 91 do Regimento
Interno, comunico a V. Exª que esta Comissão rejei-

teu o PLS N 2 207, de 1996, de autoria do Senador
Sérgio Machado,- que "dispõe sobre o pagamento
por meio de cheque, na rede bancária, de fichas de
compensação, de tributos e-de tarifas de serviços
públicos", em reunião realizada na presente data.
Ateocios_arn_ente, Senador José Serra, Presidente.
OF./CAE/023/97
Brasília, 6 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2º Artigo 91 do Regimento
Interno, comunico a V. Exª que esta Comissão decidiu pelo arquivamento do PLS Nº 150, de 1996, de
autoria do Senador Esperidião Amin que •acrescenta
parágrafo único ao art. 25 da Lei nº 8.864, de 28 de
maio de 1994, que "Estabelece normas para as microempresas - r.JIE,_ e empresas_ de pequeno porte
EPP, relativas ao tratamento diferenciado e simplificado,- nos campos ãdminlstfalivóS,tiscill previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento
empresarial (art. 179 da Constituição Federal)" dá
outras providências em reunião realizada na presente data.
Atenciosamente, Senador José Serra, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os ofícios lidos vão à publicação.
Com referência aos expedientes que acabam
de ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do art. 91, §§ 3º a 5º, do Regimento
Interno do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de 5
dias úteis para interposição de recurso por um dédmo da compÕsição da Casa, para que os Projetõs
de Lei do Senado n 2 s 34, 150, 207, 219, 237, de
1996, cujos pareceres foram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo Plenário.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
- Sr. 1 Secretário em exercício, Senador Leomar
Quintanilha.

º

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO Nº 346, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 50, parágrafo 2º, da Constituição Federal e do Art. 216, do Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro sejam solicitadas ao
excelentíssimo Senhor I'VIinistro da Agricultura e do
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Abastecimento Arlindo Porto, as seguintes informações:
a) Qual o total pago com a hospedagem dos integrantes do Seminário para treinamento de dirigentes técnicos e associados de organizações COO.[>Elrativistas patrocinado pelo convênio celebra~!'f"éntre a
Secretaria Estadual de Agricultura do Governo de
Roraima e o Ministério da Agricultura e do Abastecimento e realizado em Boa Vista, Capital do Estado
de Roraima, nos dias 17 e 18 de 1996?
b) Cópia do convênio e dos valores repassados, bem como da prestação de contas das despesas decorrentes;
c) Relacionar o nome dos integrantes do referido Seminário que ficaram hospedados em hotéis.
Justificação
O Jornal do Brasil, edição do dia 1O deste
mês denuncia uma série de irregularidades no Convênio celebrado entre a Secretaria Estadual de Agricultura do Governo de Roraima e o Ministério da
Agricultura e do Abastecimento para a realização de
um Seminário para Treinamento de dirigentes, técnicos e associados de cooperativas, em Boa Vista,
Capital do Estado.
Eis o que informa o autor da matéria, jornalista
Cristiano Romero:
"No convênio que financiou o treinamento, Roraima, de 132 técnicos e dirigentes ligados à área de extensão rural, outro festival de
irregularidades. O convênio foi assinado com
a Secretaria Estadual de Agricultura do governo de Roraima e custou aos cofres públicos
R$107.899,96. Outros R$46.242,84, foram desembolsados pelo governo do estado.
Fiscalizado pelo delegado m.qeral de
controle do Amazonas J~lio MendÕnça de
Sá, o treinamento foi realizado nos dias 17 e
18 de outubro. Um dos fatos apurados foi a
farra das hospedagens. Para o seminário
realizado nos dias 17 e 18 de outubro de
1996, na capital do estado, com a participação de 132 pessoas, foram pagas 300 diárias, diz o relatório oficial.
Além disso, não foram relacionadas os
nomes dos hóspedes. O governo não foi beneficiado pelo desconto de 10% previsto
para pagamento à vista dos hotéis.•
Tendo em vista a gravidade da denúncia é que
formulamos o presente requerimento para que o Se-
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nado tenha inteiro conhecimento dos fatos e possa
exercer sua função fiscalizadora.
Sala das Sessões, 16 de maio de 1997 - Senador Romero Jucá.

À Mesa para decisão:
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento será encaminhado à Mesa para decisão.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Leomar
Quintanilha.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 347, DE 1997
Requeiro a V. Ex", nos termos do art. 397, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, que
seja convocado o Ministro das Comunicações, Sr.
Sérgio Roberto Vieira da Motta, para prestar, pessoalmente, esclarecimentos perante o Plenário desta
Casa sobre as denúncias recentemente veiculadas
na imprensa sobre existência de um esquema de
compra de votos em favor da aprova~o Proposta
de Emenda à Constituição que versa sobre reeleição
de ocupantes de cargos do Poder Executivo.

a

Justificação
Este requerimento deve-se ao fato de o Sr. Ministro de Estado Sérgio Motta- a d~speito da gravidade das denúncias apresentadas pelo jornal Folha
de S. Paulo-, sendo convidado a prestar depoimentos junto à Comissão de Sindicãncia instalada na
Câmara dos Deputados, ter se limitado a enviar ofício contendo sua versão dos fatos.
Consideramos da maior gravidade as denúncias
levantadas pelo jornal citado, que chegam mesmo, em
nosso entender, a colocar sob suspeição a lisura de
todo o processo de votação da emenda à Constituição
em questão. Desta forma, tendo sido o Sr. Ministro
Sérgio Motta citado nas degravações apresentadas
pelo jornal como interrnedário do Governo Federal na
compra de votos de deputados - havendo inclusive a
denúncia de que a concessão de uma repetidora de
TV teria sido facil~da pelo Ministro como parte da barganha - e considerando que Sua Excelência o Presidente Fernando Henrique Cardoso tem declarado publicamente sua disposição em ver avançar as investigações até as últimas conseqüências, esperamos contar com o empenho pessoal do Sr. Ministro no sentido
de contribuir com o esclarecimento dos fatos. É o que
espera a Nação, nas atuais Circunstâncias, de um alta
autoridade do Governo Federal.
Sala das Sessões, 16 de maio de 1997.- Senador L.auro Campos.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O re·
querimento será publicado e incluído, oportunamen·
te, em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, 11, c,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presi·
dência comunica ao Plenário que recebeu o Recurso
n2 2, de 1997, interposto no prazo regimental, no
sentido de que continue a tramitação do Projeto de
Decreto Legislativo n° 45, de 1995, de autoria do Senador José Eduardo Outra, que susta o Decreto nº
1.480, de 3 de maio de 1995, do Poder Executivo,
que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados em casos de paralisações dos serviços públicos
federais.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, para recebimento de emendas, de acordo
com o disposto no art. 235, 11, •e•, do Regimento ln·
temo, combinado com o art. 4° da Resolução n2 37,
de 1995, do Senado Federal.

É o seguinte o recurso recebido:
RECURSO Nº 2, DE 1997
Nos tenmos do art. 254 do Regimento Interno,
solicito que Projeto de Decreto Legislativo nº 45, de
1995, que susta o Decreto nº 1.480, de 3 de maio de
1995, que dispõe sobre os procedimentos a serem
adotados.em Ca.sos de paralisações dos serviços pú·
blicos federais, seja submetido à apreciação do Plenário do Senado Federal.
Sala das Sessões, 16 de maio de 1997. -José
Eduardo Outra - Abdias Nascimento - Marina Silva - Laura Campos - Eduardo Suplicy - Ademir
Andrade - Pedro Simon - Sebastião Rocha - RomeuTuma.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro Campos.
O SR. LAURO CAMPOS (BLÇ)COIPT- DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem rêvisão do orador) Sr. Presidente, Sr"s Senadoras e Srs. Senadores, ao
contrário do que seria de se esperar, S. Exª, o Ministro
Sérgio Motta, conhecido como Serjão, negou-se a
comparecer perante a Comissão da Câmara dos Deputados que pretende esclarecer episódios muito sus·
peitos, de suma gravidade, que teriam envolvido a
compra dos votos de cinco Deputados Federais. Ora,
de início, eram dois; agora são cinco.
Nesses dias, eu estive tentando compreender
o que se passa. Há muitas coisas estranhas que tal·
vez só inteligências superiores como aquela que jul·
ga o Sr. Sérgio Motta possuir podem entender. Ele,
que se auto-intitula Maquiavel, talvez se tenha esquecido de que Nicolau Maquiavel, nascido em
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1468, e que tantos serviços prestou a César Bolja,
príncipe de Florença, filho de Alexandre VI, o Papa,
é tão antigo que a modernidade de hoje___não deveria
tomar como modelo. Mas Sérgio Motta afinma ser o
novo Maquiavel, e isso S. Ex" me disse em resposta
a uma pergunta dirigida que lhe fiz na Comissão de
Assuntos Económicos desta Casa.
Quid bonus (a quem serve) se, quando se trata de Lim- ciimepaSSional, a pergunta clássica é:
cherchez la femme, ou seja, procurem a mulher
causadora do crime passional. Aqui, quando se trata
desse tipo de crime, pergunto: a quem serve, a
quem beneficia os R$200 mil que cada um dos Deputados teria levado?
Confessaram o seu crime. Confessaram que
receberam R$200 mil para votar favoravelmente à
reeleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Se nesse momento inicial, em que estão dando o
chute na bola para começar esse jogo suspeito da
reeleição. já aparecem corruptos e corruptores - e,
muito estranho, depois de colocar R$200 mil no boi·
so e ter recebido, um deles, no ano passado, a con·
cessão de uma estação de televisão ·, parece que
querem matar a galinha dos ovos de ouro, porque S.
Ex"s sabem que a sua confissão representa a perda
de seu mandato. Portanto, estão sacrificando o mandato de Deputado Federal, cada um deles, uma vez
que não há dúvida alguma de que a corrupção passiva de que S. Ex"s se auto-incriminam não poderá
ter outra conseqüência senão a perda dos seus
mandatos. E tão clara transparente foi a sua ação
criminosa, e tão firme e detalhada a sua confissão,
que o PFL, o Partido a que a que pertencem, sem
maiores delongas como é tão freqüente nesta Casa
quando se trata de investigar a vida, o comportamento, a ética de nossos companheiros, em vinte e
quatro horas já os expulsou; como a parte inicial do ·
preço que vão pagar. É muito estranho tudo isso!
O Ministro Sérgio Motta, que afirmou, entre ou·
tras coisas, que com Deputado só conversa na sauna, disse que não foram cinco, que foram apenas
dois. Ora, duas andorinhas não fazem verão, dois
votos de Deputados não ganham reeleição. Se o
processo foi bem conduzido pela inteligência superior do Ministro Sérgio Motta, com as suas espertezas maquiavélicas, obviamente tem mais gente metida nessa embrulhada.
O interessante é que o Ministro Sérgio Motta,
Sua Excelência, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso, e até a Primeira-Dama usaram a mesma
expressão, que está nos jornais de ontem: "esse fi- _ siologismo é_ co_isa _antig_a, é_ c;oisa da Repúbli~ ve-
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lha. Os neo não usam desses expedientes espúrios
e condenáveis, não compram consciências, não
compram votos·.
Em uníssono, a declaração foi a mesma.
Fiz um 2_iscurso, desta tribuna, no ano passado, em ·que salientei a declaração do Governo de
que havia parado com a compra de votos, parado
com o fisiologismo. Quando se pára alguma coisa é
porque essa coisa estava em movimento. Portanto,
não é tão antiga a prática fisiológica neste País, o
quanto agora S. Elé-'s pretendem afirmar.
Até às vésperas, até no início e no meio do
processo das reformas constitucionais, que servem
a este Governo, obviamente houve recurso. Sempre
que julgaram periclitar o apoio da maioria, o uso da
máquina, o uso de favores, e, agora, o uso do dinheiro para conseguir, de qualquer forma, a maioria
necessária.
Portanto, não seriam apenas as duas, ou mesmo as cinco •andorinhas" que seriam capazes de
mudar o resultado pretendido pelo Governo, no que
diz respeito à reeleição do Presidente Fernando
Henrique Cardoso. É preciso investigar mais profundamente esse assunto. E, para evitar que uma Comissão Parlamentar de Inquérito viesse com os seus
poderes, capaz de penetrar até as bases e as raízes
dessa podridão, os Partidos que apóiam o Governo,
mais do que depressa, criaram uma Comissão que
não tem poderes. Uma Comissão que convoca o Ministro Sérgio Motta e S. Elé-' não comparece, porque esta não tem poderes para que o Sr. Sérgio Motta
compareça a fim de explicar parte desses problemas
em que.G-nosso "Maquiavel" acabou se metendo.
Pois bem, a quem serve, a quem beneficia, a
confissão desses Srs. Deputados? A S. Elé-'snão,
porque perderão os seus mandatos, certamente - já
foram exp!Jisos dos seus Partidos. A quem serve
essa co~~?• essa desmora!izfção do Legislativo?
Talvez, s1rva aqueles que querem também desmoralizar o Judiciário, àqueles que querem criar as condições ideais para que, num processo de limpeza, em
nome da higiene, em nome da ética e da moral, um
novo Fujimori se instale neste País.
Assim, poderíamos entender por que tamanhos
despautérios, por que tamanhos ilogismos, por que
tamanhas aberrações e declarações que são, realmente, suicidas do ponto de vista político. Qual a lógica que está por trás de tantas incongruências e de
tantos atas incompreensíveis?
Ontem, em Minas Gerais, o Presidente Fernando Henrique Cardoso quis atenuar e desqualificar
esse acontecimento seriíssimo. Disse Sua Excelên-
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cia que isso não passa de 'onda' da Oposição. Um
Ministro de Estado,-acusaêo por vários Deputados
de terem recebido, através de governadores de Estado: R$200 mil, cada, para apoiar a reeleição pretendida por Sua E)(t:elência. Isso, por acaso, partiu
da Oposição? Ou partiu do próprio Governo e dos
Partidos que o apóiam? Todos os cinco Deputados
pertencem aos Partidos que apóiam o Governo. A
onda não veio das oposições. E sobre essas ondas
parece, comodamente, surfar Sua Excelência, o Presidente da República, que não leva o acontecimento
a sério. Portanto, é preciso se aprofundar no âmago
dessa chamada onda e não surtar irresponsavelmente em sua superfície. E se existe um jogo maquiavélico em todo esse processo, é óbvio que esse
maquiavelismo parte da suspeita de que a lua cheia
está-se transformando em quarto minguante. O Governo já não tem segurança de contar com o seu
rolo compressor, com a eficiência de sua vontade
soberana. E agora mostra sua fraqueza, comprando
cinco Deputados Estaduais. Isso é uma demonstração de fraqueza, revelando também mais um ingrediente que pode nos levar a fortalecer a convicção
de que, alguém no Governo, maquiavelícamente, esteja jogando na desmoralização. Duzentos mil reais
para comprar apenas esses "votinhos· insignificantes com R$1 milhão ou, nesse preço, R$200 mil,
está também contratada a confissão por parte daqueles que receberam o dinheiro? A confissão desmoralizante, a confissão desmoralizadora de toda a
instituição legislativa, se isso não for devidamente
apurado. E mesmo que seja, já é, em si, um ato
completamente desmoralizador. Portanto, é preciso
aprofundarmos nessa hipótese de que realmente os
R$200 mil e a concessão da retransmissora de canal
de televisão não foram apenas para comprar esses
votos, que não valem esse preço, mas que neles estava embutido o preço da autodenúncia, da perda de
cinco mandatos de Deputados.
Infelizmente, não encontro, partindo do pressuposto da inteligência e da esperteza do Ministro Sérgio Motta, outra e_xplicação para o seu comportamento, a não ser esse maquiavelismo suspeito, que
S. E>r- estaria utilizando para desmoralizar totalmente as instituições no Brasil, entre elas o Legislativo;
outra, obviamente, o Judiciário, que há muito tempo
é uma das vitimas dessas tendências desmoralizadoras, manipuladas pelo Poder Executivo.
Portanto, o que teríamos de concluir é que,
diante de uma possível derrota eleitoral, com o povo
fazendo ouvir as vozes roucas nas ruas, com os
atas praticados com· um nítido caráter antí-social e ·
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antinacional, o Governo estaria diante de um processo de desmoralização.
Mas uma pessoa tem que se salvar, tem que
haver alguém incólume, para ser um impositor de
,.l!ma nova ética, de uma nova moralidade, de uma
nova composição dos Poderes. Tem que haver um
Fujimori, aparentemente asséptico, para impor a
assepsia geral.
Portanto, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso não pode se imiscuir com o seu cavaleiro
e Ministro Sérgio Motta. Sérgio Motta assumirá integralmente a culpa - se o meu raciocínio estiver
correto -, porque é óbvio que Maquiavel deve estar
disposto a se sacrificar pelo Sr. César Bo~a. pelo
seu príncipe. Isso faz parte das incumbências, do
destino, dos compromissos de Maquiavel com os
objetivos finais.
Para que o processo chegue até o seu ;inal,
é necessário que se crie um círculo de pureza
diante da figura do Presidente Fernando Henrique
Cardoso e para que isso se faça é preciso que não
apenas cinco confessem a sua desmoralizante
descompostura, mas também o Ministro Sérgio
Moita, aquele que afirmou que todos nós somos
seres dos quais ele não se aproxima senão com
os cuidados, ou da nudez, ou da mão no bolso,
para não ser assaltado por nós, políticos.
Portanto, as ofensas são espalhadas de uma
maneira irresponsável e geral. E são inaceitáveis
por parte do Poder Legislativo, que não pode, de
forma alguma, se conformar em ser o objeto destas considerações; estas, sim, que representam injúrias, calúnias e difamações lançadas contra o Poder Legislativo.
Logo, é necessário, pelo menos para começar, que o Ministro Sérgio Motta seja convocado a
·i: esta Casa para prestar esclareci"'lentos a respeito
do que foi dito e do que foi, talvez.\, deturpado pela
imprensa, pois realmente não acredito que tamanho despautério, tamanho despropósito tenha sido
pronunciado ipsis litteris por S. Ex-, o Ministro
Sérgio Motta. Seria um descalabro tão grande, seria um absurdo de tamanha dimensão que nem a
cabeça maquiavélica de Sérgio Motta poderia elucubrar e enunciar.
Portanto, estou encaminhando requerimento
no sentido - desde que S.Ex" não foi à comissão
da Câmara - de que S. Ex• venha nos esclarecer,
; porque não acredito que tudo isto possa ter sido
cometido por S. Ex" para garantir a reeleição, esta
reeleição que vem sem desincompatibilização, que
já começa na corrupção, através de atos de cor-
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rupção. Corruptores e corrompidos lutando a mesma
luta, a luta que sabemos já existir, confessada também pelo Presidente da Radiobrás, que disse estar
movendo uma guerrilha televisiva para a reeleição
do Presidente da República. - Quem não tiver competência, que não se estabeleça. Eu tenho 490
emissoras para reeleger Fernando Henrique Cardoso Presidente - declarou tudo isto à revista lstoÉ.
Assim, é a máquina que está, já há muito tempo, a
serviço da reeleição. Os conchavas entre o Presidente da Radiobrás e o Presidente da República
se deram antes da eleição anterior, num restaurante de Recife, onde eles se encontraram. E, ali,
o servil presidente da Radiobrás sugeriu a reeleição, antes da eleição. Por isso, a ele foi dado esse
superpoder. E continua lá; não foi demitido após
aquela confissão, porque realmente estão compactuados, tendendo aos mesmos fins, fins que
justificam tudo nesta República modema, neoqualquer-coisa.
Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, pelo
dedo se conhece o gigante. Se o dedo aí está são cinco Deputados envolvendo R$1 milhão e a
concessão de emissoras de televisão -, se a esperteza aí está e, como diz o ditado mineiro, a esperteza, quando cresce, cria perna e costuma comer o esperto, o maquiavel poderá ser comido por
suas espertezas, pelos demónios que ele solta pequenos alguns deles, como, por exemplo, prometer, diante de duas vagas de ministérios, a quatro ou cinco candidatos, garantir, para ver a casa
pegar fogo, para ver a discórdia surgir entre os
partidos que pleiteavam esses ministérios, e, finalmente, de uma lista de quatro, saem o quinto e o
sexto, que não estavam naquela lista, que não
eram cogitados - mas um dedo maquiavélico e
conturbador, cujo objetivo não era a estabilidade e
a estabilização, mas a conturbação dos próprios
partidos que o apóiam.
Espero que nós, do Legislativo, nos coloquemos de pé, reafirmemos nossa dignidade, reafirmemos que não e:;;tamos aqui para freqüentar saunas com esse Ministro ou com qualquer outro. Até
hoje, em minha vida, nunca entrei em sauna alguma, pois prefiro suar no cabo da enxada e em outras práticas esportivas. Esse negócio de sauna é
para as práticas do Sr. Sérgio Moita. Ele deve estar acostumado a se precaver, andando desprovido do dinheiro que voa de seu bolso, para comprar
consciências e corromper o Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Laura Campos, desculpe-me por interrompê-lo,
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mas gostaria de avisar que o tempo de V. EJcB está
esgotado há 8 minutos.
O SR. UURO CAMPOS - Sr. Presidente, peço
desculpas a V. EJcB e encerro aqui o meu discurso.

--eacuMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SENADOR LAVRO CAMPOS EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
R!õQUERIMENTO
Requeiro a V. Ex' nos termos do art. 397, inciso I, do Regimento Interno do Senado Federal, que seja convocado o Mi·
nistro das Comunicações, Sr. Sérgio Roberto Vieira da Moita,
para prestar, pessoalmente, esclarecimentos perante o Plenário
desta Casa sobre as denúncias recentemente veiculadas na imprensa sobre a existência de um esquema de compra de votos
em favor da aprovação Proposta de Emenda à Constituição que
versa sobre reeleição de ocupantes de ·cargos do POder Execu-

tivo.

Sela das Sessões, 16 de maio de 1997.
Justlllc:açiio
Este requerimento deve-se ao fato de o Sr. Ministro de Es1ado Sérgio Motta -a despeito da graW:Jade das denúncias apresentadas pelo jornal Folha de S.Paulo -, sendo conW:Iado a
prestar depoimentos junto à Comissão de Sindicência inslalada
na Câmara dos Depulados, ter se limitado a enlliar ofício contendo sua versão dos fatos.
Consideramos da maior graW:Iade as denÚlCiaS levantadas pelo jornal citado, que chegam mesmo, em nosso en1ander, a
colocar sob suspeição a lisura de lodo o prooesso de votação da
emenda à Constituição em questão. Desta forma, tendo sido o Sr.
Ministro Sérgio Motta citado nas degravaçóes apresentadas pelo
jornal como intermediário do Governo Federal na compra de votos de deputados - havendo inclusive a denúnâa de que a concessão de uma repetidora de TV teria sido faci&tada pelo M'lllistto
como parte da barganha - a considerando que Sua Excelência o
Presidenta Fernando Henrique Cardoso tem declarado publicamenta sua disposição em ver avançar as investigações até as últimas conseqüêoàas, esperamos contar com o empenho pessoal
do Sr. Ministro no sentido de contribuir com o esclarocimento dos
fa1Ds. É o que espera a Nação, nas aluais circunstâncias, de uma
alta autoridade do Governo Federal.
Senador Lauro campos.

O SR. PR~SIDENTE {Geraldo Melo)- A Mesa
agradece a v~.
\
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Leomar Quintanilha. {Pausa.)
~
Concedo a palavra ao Senador Flaviario Melo.
(Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Romero Jucá.
{Pausa)
Concedo a palavra ao Senador José Bianco. V.
Ex'l dispõe de 20 minutos.
O SR. JOSÉ BIANCO {PFL- RO. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, encontro-me estarrecido com o que vem
ocorrendo em meu Estado, culminando, agora, com
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o pedido de prisão preventiva de diversas pessoas
pelo Ministério Público e, inclusive, na decretação e
prisão do proprietário do jornal de maior circulação
do Estado de Rondônia, fato que lamento profundamente e de forma muito sincera.
Estou certo, Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, que essas ocorrências teriam sido evitadas
não fosse a falta de aptidão do Sr. Valdir Raupp para
a tarefa de governar.
Se o Sr. Governador, há cerca de um ano, tivesse determinado providências enérgicas, quando
se tomaram públicas informações dando conta de
corrupção no âmbito da administração de seu Governo, creio que não estaríamos diante dessa triste
situação.
Como o Governador não agiu no início, ao contrário, protegeu sob o manto da certeza da impunidade, os descalabros administrativos só fizeram aumentar, redundando nos atas escabrosos, agora já
conhecidos, pelo menos em parte, que traduzem
uma verdadeira farra com o dinheiro do povo de
Rondônia.
Desde que fui acolhido em Rondônia, Sr. Presidente, sempre me preocupei com os destinos de
meu Estado, então Território Federal.
Quando assumi meu primeiro mandato eletivo,
redobrei essa preocupação, como são testemunhas
todos aqueles que acompanham minha vida pública.
Fui austero como Presidente da Assembléia Legislativa. Agi da mesma fonna, com rigor, quando Prefeito de Ji-Paraná Tenho sido diligente no exercício do
mandato de Senador.
Sabemos todos nós, rondonienses, que habitamos um Estado estigmatizado nacionalmente, e
até em nível internacional, por mazelas ocorridas
em passado recente, praticadas por alguns irresponsáveis.
Preocupa-me sobremaneira, neste momento,
que Rondônia volte a ocupar significativos espaços
na imprensa nacional, denegrindo, mais uma vez, a
imagem de nosso Estado.
Minha revolta, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, baseia-se no fato de vislumbrar a possibilidade de uma crise institucional, sem precedente na
história do Estado de Rondônia
Há um ano e meio, quando, através de carta aberta, conclamei o Governador Valdir Raupp
a reunir as Bancadas federal e estadual, os prefeitos, os vereadores e toda a sociedade civil organizada, para um diagnóstico e enfrentamento
conjunto da crise que, já naquela época, nos pri-
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meiros meses de seu Governo, eraperfeitamentevisível.
Naquela ocasião, mais exatamente em 31 de
outubro de 1995, afirmei:
"Continuo seu advecsário político e
seguirei fazendo denúncias quando os fatos exigirem. Antes e acima de tudo, porém, sempre fui e continuo sendo um defensor do Estado, capaz e sempre pronto a
colocar os interesses maiores de sua gente acima de partidos e ideologias. Tampouco me move qualquer interesse por cargos
no seu Governo.
Esses mesmos sentimentos, estou
certo, inspiram políticos com ou sem mandato; tocam companheiros e adversários
do Governador; estimulam líderes de segmentos organizados da sociedade, na capital e no interior. São perfilados por membros dos Poderes Legislativo e Judiciário,
por prefeitos, empresários, lideranças sindicais, todos interessados em evitar o pior
para Rondônia. •
O Governador preferiu, naquela oportunidade,
ignorar o meu apelo e a minha sugestão. Talvez pela
minha condição de seu adversário político.
Reitero, agora, meu apelo ao bom senso do
Governador, responsável único por essa inusitada
crise, originada em desmandos administrativos, que
ronda nosso Estado neste momento, no sentido de
envidar esforços para buscar um clima de normalidade e tranqüilidade entre os Poderes e instituições,
fazendo prevalecer a conciliação, sob pena de levar
todo o povo rondoniense a correr o sério risco de trilhar caminhos imprevisíveis.
Não estamos precisando,\ nem tampouco podemos nos dar ao luxo de nenhum desentendimento maior, pelo contrário, estamos mesmo é necessitando, urgentemente, de recuperar nossas
estradas vicinais e coletoras, de reord~nar a situação das escolas, de acudir a saúde do povo, de
implantar obras nos Municípios e, com isso, gerando empregos, de atualizar os salários dos servidores estaduais, pois já são transcorridos dois anos
e meio de Governo e recursos, mais do que suficientes, foram transferidos da União com essas finalidades.

As denúncias, todas, têm que ser apuradas,
com firmeza, e punidos os responsáveis, no plano e
no limite da determinação da lei. E a imposição da

lei não pode transformar-se em motivo de desannonia entre os Poderes e as instituições.
Todo governante é responsável por suas ações
e por suas omissões.
_,.Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo Cabral.
V. Exª dispõe de 20 minutos.
..
O SR. BERNARDO CABRAL - (PFL - AM.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, eminente Senador Geraldo
Melo; eminente 12 Secretário Senador Carlos Patrocínio; Sr"s e Srs. Senadores, lerei um trecho do Diário do Congresso Nacional - Senado Federal do
discurso por mim pronunciado no dia 06 de novembro, discurso longo no qual o Senado tateava e colocava-se, prudentemente, com a abordagem que eu
fazia.
O que poderia, na época, parecer uma simples
narrativa de um Senador, hoje transformou-se, na
edição de anteontem e de ontem, num dos jornais
de maior circulação do País, O Globo, numa matéria
de quatro páginas.
Vou relembrar o meu pronunciamento do dia 6
de novembro. A certa altura, eu dizia:
Pois, exatamente nessa década, mais
precisamente no ano de 1976, madrugada
de 14 de abril, ela teve o seu carro "abalroado violentamente e jogado para fora do viaduto na saídá do túnel Dois Irmãos, sentido
Gávea-São Conrado", no Rio de Janeiro.
"Caiu de uma altura de cinco metros. Suspeita-se que não foi um acidente•.
E por que a suspeita? Porque, na época, esse tipo de morte era chamado "execução pelo Código 12", que "consistia na eliminação dos inimigos do regime militar por órgãos de segurança, simulando acidentes
sem deixar pistas•.
E perguntava eu:
A quem quero lembrar agora, 20 anos
decorridos da sua morte brutal? E por quê?
Tomo emprestadas as palavras de sua
filha: 'o que eu quero é identificar a morte de
mamãe com seu desespero na denúncia do
assassínio do filho'.
E eu indagava ao Plenário do Senado:
Como se chama essa Mãe Coragem?
Como é seu nome? Zuzu Angel. Como é o
nome da filha? Hildegard Angel.
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Lembrava, Sr. Presidente, que não vinha à
tribuna porque, mal saí da casa dos 30, Deputado Federal, tive o meu mandato de Deputado
cassado, suspenso os meus direitos políticos por
1 O anos, perdido o meu lugar de Professor na
Faculdade rfe Direito. Portanto, não era em função de uma chamada revanche. Ocupava a tribuna porque, coincidentemente, ontem, exatamente ontem, completaram-se 48 anos que um irmão
meu, de 27 anos, foi assinado por órgãos de segurança.
Veja bem, Sr. Presidente, que não quis vir
ontem à tribuna abordar esse assunto por causa
da data de 15 de maio de 1949. É que eu aprendi,
ainda garoto- já que ele era mais velho do que eu
10 anos -, sobre o sofrimento, porque vi o que a
minha mãe sofreu com a perda daquele filho brutalmente assassinado com tiros de parabélum. E
lembrava o que deveria ser, quando viva, o sofrimento de Zuzu Angel pela morte de seu filho
Stuart, que todos anunciavam que tinha sido torturado e morto por agentes que compunham os órgãos de segurança.
Fiz o registro porque, no meu entendimento,
Zuzu Angel disse e escreveu verdades sobre a morte do seu filho; verdades sem retoques, sem tintas
coloridas. Nunca se viu, em nenhum instante da sua
mágoa, nos seus lábios aflorar o sorriso da bajulação. Ela se punha de forma concreta, correta, uma
mulher que em vida se comportava como uma espécie de animal se.ntimental, enjaulada na sua saudade. O sofrimento do filho não fez com que ela desembarcasse ou colocasse a sua âncora no porto do
desânimo.
E eis que agora, Sr. Presidente, tantos anos
decorridos, quarta-feira, 14 de maio, chamadas no
jornal - quem trabalha em jo111a1 sabe o que se
chama manchete de oito colunas: "Novo laudo reforça a tese de que Zuzu Angel foi assassinada".
Não bastasse a sua luta em defesa do filho, preferiram levá-la à morte, sem saber que o ~empo, que
a história um dia se cumpriria e resgataria o que
diz o subtítulo: "Reexame de inquérito e exumação
·contestam versão oficial de que estilista dormiu ao
volante". E as páginas 1 O, 11 e 12, portanto três
páginas inteiras, narram a versão oficial, mostram
que embalar o filho era uma obsessão da mãe ferida pela dor.
E ontem? Ontem, mais uma vez, com chamada
de primeira página, o jornal O Globo traz este tí!'.Jio:
"Relatório prova que Zuzu era perseguida". E mais,
no subtítulo: "Agentes do DOPS tomaram documen-
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to de estilísta e entregaram a general americano sobre a morte do filho". São os seguintes os títulos: à
página 12: "Relatório prova que Zuzu Angel era "'igiada pelo DOPS"; à página 13: "General aposta que
família será indenizada"; à página 14: "Comissão
abre campanha para localizar corpos".
Tudo isso mostra que este Governo, dele podem dizer os inimigos o que bem entenderem, mas
não hão de recusar que tem tido uma atitude altamente credenciada pela história, que é apurar a ver-são verdadeira. Tanto o Presidente da República
quanto o Ministro da Justiça, do Ministro Nelson Jobim que hoje está no Supremo até o Ministro Seligman, estão atrás de fazer justiça a uma mãe que desapareceu, mas cujo trabalho, cuja eficiência, cuja
dignidade, ninguém conseguiu que deixasse de ser
apreciada.
Quero fazer aqui, Sr. Presidente, a leitura de
um trecho que merece a observação deste Senado,
quando diz: "Peritos desarquivam inquérito e expfi..
cam que, se ela tivesse dormido ao volante, teria lesões na região superior da cabeça". O que se ~à
época? Se dizia que Zuzu não teve o seu carro abalroado, que dormira-ao volante. Com isso, estava,
portanto, afastada a suspeita da terrível maldade
que sobre ela se abatera.
Leio um trecho do novo laudo:
"Pela análise da distribuição dos ferimentos, podemos admitir que Zuleika Angel
Jones não poderia estar dormindo quando
sofreu os impactos fatais, e, caso estivesse,
possivelmente, teria despertado após o primeiro impacto contra o obstáculo jixo {meiofio esquerdo), que, inquestionavelmente,
não produziu as lesões fatais."
Com esse laudo, Sr. Presidente, se restabelece uma verdade histórica. Não há como
deixar de pensar que o passado há de ser
sempre um ponto de partida para o futuro. Não
importa o que fique -pelo meio. Um -dia, sem
dúvida alguma, se chegará à análise, à observação, à concretização do que se passou. Ninguém foge. Há uma teia como que tecida por
mãos invisíveis que, um dia, faz afastar aquele manto que encobria o chamado "manto da
impunidade'. Não importa se quem cometeu o
crime já tenha desaparecido. Importa uma frase de Hildegard Angel, no jornal O Globo, do
último dia 14 de maio: "Filha disse que lavou a
alma após 21 anos'.
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Sr. Presidente, foi preciso esperar uma maioridade civil para que se lavasse a mancha que este
Pais teve na perseguição a quem lutava para resgatar a história do seu filho.
Não se pode aqui tratar como se isso fosse um
caso de política partidária, como se fosse um ato de
revanchismo, como se alguém pudesse querer
apontar caminhos, indicar soluções desfavoráveis,
quando o que a mãe queria era resgatar a honra daquele filho que ela julgava estar defendendo, apenas, um ideal.
Hoje, ainda bem que estamos vivos, os que
fomos protagonistas da história de anteontem e
não meros leitores dela, para podermos ocupar
esta tribuna. Eu sei o que foi o sofrimento dos que
tiveram o seu lado de idealismo apagado, cassado, ·roubado, preso, mas não posso calcular, dimensionar o que deve ter sido o sofrimento de
uma mãe como Zuzu Angel, que lutou para educar
os filhos e neles via apenas a chama ardente do
idealismo.
Por isso, Sr. Presidente, não me furto - não
poderia fazê-lo - de registrar trechos da entrevista
da jornalista Hildegard Angel, que conheço pessoalmente e com quem minha mulher, Zuleide, e eu temos laços de amizade, acompanhamos o seu sofrimento. Assistimos à inauguração do museu que leva
o nome de sua mãe, em uma parceria, devo registrar, com uma outra grande mulher chamada Heloísa
Aleixo Lustosa, cujo pai um dia conheci, mal chegado aqui na casa dos 30, presidindo o Congresso Nacional, o grande Pedro Aleixo. Heloísa Aleixo Lustosa, diretora do Museu Nacional de Belas Artes, abriu
as portas para a sua amiga Hildegard Angel, para
que esse museu se transformasse em uma realidade
na América Latina.
··
Portanto, Sr: Presidente, merece que fique registrado nos Anais do Senado estÁ declaração. Abre
a matéria o seguinte texto:
"Entrevista de Hildegard Angel
Foram necessários 21 anos para que a
jornalista Hildegard Angel conseguisse sentir
um pouco o sabor da Justiça.
- "Lavei a alma• - afirmou ontem a jornalista, no escritório do seu advogado, Luiz
Roberto Nascimento Silva, segurando o
novo laudo sobre o acidente no qual a sua
mãe, a estilis:a Zuzu Angel, morreu em
1976.

Na opinião de Hildegard, a versão do
inquérito policial, considerada mentirosa
pela família de Zuzu, foi sepultada de vez. •
A entrevista é longa, Sr. Presidente; Sei que
V. Ex• vai determinar a transcrição-noS"'Anais, porque, afinal, eu requererei. Mas quero fazer desta
frase o fecho para o meu discurso: "Foi sepultada
de vez".
A frase é popular, a sabedoria do povo tem
embutida qualquer coisa que é assim imortal. Diz o
povo que "mentira tem pernas curtas·. Aqui ela está
sendo sepultada de vez. Aquela mãe que ontem sofria, que passou dissabores, que foi perseguida, que
foi morta, brutalmente assassinada, sua luta - que
depois continuou na filha - tem hoje um emblema: a
mentira foi sepultada de vez.
O que quero resgatar, no final deste discurso,
Sr. Presidente? Por mais que os detentores do Poder, aqueles que o empalmam, por maior que seja a
fortuna que o cidadão consiga amealhar, o homem
público só vale por aquilo que faz em defesa da sociedade brasileira. Aqueles que ontem mataram, assassinaram, torturaram, espaldeiraram e que mentiram, hoje estão sendo descobertos pela História,
porque a sua mentira está sepultada e a verdade
está brotando.

Quero, Sr. Presidente, em meu nome pessoal,
dizer que valeu a pena Zuzu Angel não arquivar as
suas esperanças,· J)orque elas brotaram como aqueles pedaços de raízes que são podados e vêm e rebrotam, com uma força intensa, no trabalho da sua
filha Hildegard.

E esse trabalho e essa luta merecem o reconhecimento do Senado. E o reconhecimento é o requerimento que faço a V. Ex!' para que determine a
transcrição das duas matérias pu~®,das, anteontem e ontem, no jornal O Globo, como fecho do meu
discurso.
Conheço V. Ex", Senador Geraldo Melo, sei o
que foi o governo democrático que V. Ex" desempenhou no Rio Grande do Norte, sei o quanto isso deve
tocar-lhe na alma e, por isso, sei também, por antecipação, que deferirá meu requerimento e determinará a
publicação deste discurso e dessas matérias aqui trazidas no Diário do Congresso Nacional.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
BERNARDO CABRAL EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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Ell BUSCA DA YERDAIIE: Segundo deputado Nilm~rio Mira~da, l~udo comprova o que se suspeitava: Zuzu foi perseguida

Para família, laudo é reviravolta técnica
Na opinião de perito que fez o novo laudo, o inquérito policial da época tem várias lacunas

TRECHOS DO NOVO LAUDO
SOBRE A MORTE DE

Zuzu i

• NÃO DORMIA: "Pela análise da distribuição rios ferimentos, podemo~ admitir
_que Zuleika Angel Jones não
·poderia estar dormindo
quando sofreu os impactos
fatais, e caso estivesse, possivelmente, teria despertado após o primeiro impacto
contra o obstáculo fixo
(meio-fio esquerdo), que inquestionavelmente, não
produziu as lesões fatais".
• REAÇÃO DE DEFESA:"Pelo
exposto, o desvio de direção à esquerda, pode constituir-se em uma manobra
voluntária em uma reação
de autodefesà, diante de um
perigo iminente (caso em
que o motorista é surpreendido por obstáculo móvel
ou por súbita interceptação
de trajetórla (fechada de
outro veículo, sem contato
físico), o qual não se logrou
êxito em determinar materialmente esta ameaça".
• SEM CONTATO" ... Não podendo excluir a entrada inopinada de pedestres, ani~
mais e outros objetos móveis, como também a interceptação da trajetória (sem
contato) do veículo acidentado (fechada)".
• LAUDO ANTIGO:"Considerando que o làudo havia excluído, inadequadamente,
as hipóteses em que o mo-

torista é surpreendido por
obstáculo móvel ou por súbita interceptação de trajetória (fechada de outro veículo) e havia'concluído por
'a causa determinante do
evento foi a total privação
dos refiexos de defesa, por
parte do condutor do veiculo', as investigações aparentemente restringiram-se à
tese da sonolência"
• O QUE OCORRERIA:"Embora esta hipótese de eStado de sonolência não possa
ser afastada, ela obriga que
o condutor do veiculo, dormindo ou em estãâõ de-sonolência, tenha efetuado o
desvio à esqll'erda, uma vez
que a tei:tâ-ênda normal;
considerando o carro devidamente alinhado, e em
condições normais do veiculo e da via, apresentando
a via uma curva à esquerda,
sem a Influência do motorista, provavelmente iria apresentar o primeiro impactó
no meio-fio-do lado direito.
Como dito, embora seja
possível que o motorista
efetuasse o desvio; nos pa-rece plausível que o tenha
~eito como uma reação de
autodefesa, face a uma situação real ou imaginária, o
que talvez uma investigação à época do fato, de caráter mais abrangente pudesse ter esclarecido".
- • BRAS!UA E RIO. 0 deputado Nilmário Miranda, representante da
Comissão de Direitos Humanos
da Câmara na comissão, acredita
que o novo parecer criminalístico
significa uma virada no caso:

-

O laudo comprova o que

sempre suspeitamos: que era

coincidência demais a morte de
Zuzu no momento em que ela denunciava ao mundo a morte do fi.

lho Stuart. Ela foi perseguida, tentou fugir e foi alcançada na saída
do túnel, onde capotou. Foi um
atentado. Mais evidências do que
_isso impossível - diz.
Já o advogado Luiz Roberto
Nascimento e Silva admite que o
novo laudo não prova que Zuzu
foi morta pela repressão. Mas, na
opinião dele, significa, no mínimo, uma "reviravolta técnica":
o,a:tldo ôeilca claro que o inquérito partiu de premissas falsas para chegar a conclusões falsas - observa - Ninguém tem
dúvidas de que a Zuzu vinha sendo Intimidada O parecer cria esse vínculo com a responsabilidade do Estado- acresc~nta
Peli falta de testemuiihas oculares e provas conclusivas, Nascimento e Silva admite que a decisão àa comissão se-á polêmica.
Mas se declara otlmista:
~ O caso é complicado, mas
'meu sentimento é que a comissão
vai >deferir o nosso pedido.

=

Perito aponta falhas no
inquérito..policial da época
_Q perito criminal Celso Nene·

vê. autor do novo parecer, consi·

dera como maior falha no inquérito, o abandono de hipóteses importantes, como a possibilidade
de o carro de Zuzu ter sido fechado na saída do Túnel Dois Irmãos
e o fato de os policiais terem se
prendido a uma premissa muito
imp~ovâvel -a de que a estilista
_tenha cochilado ao volante.
.-As chances de que ela tenha
dormido no volante são mínimas,

remotas. lylas as investigações
restringiram-se a uma única versão: a tese da sonolência. O resto
foi abandonado - diz ele.

--- - -

- - - - - -

----- -

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Há dez anos na Polícia Civil de
Brasília, Celso, 41 anos, assessor
da comissão especial, já fez o laudo pericial de casos polémicos,
como o de Carlos Lamarca, ajudando a provar que o lider guerrilheiro fora emboscado e morrera sem chance de defesa.

No caso de Zuzu, Nenevê aiirma que o inquérito policial tem
"várias lacunas" e que. desde o
início, a investigação se direcionava a provar que a estilista dormira ao volante. Mas ele diz não
ter condições de provar que Zuzu
(oi perseguida por outro carro.
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-Posso dizer apenas que existe a hipótese de perseguição. O
inquérito exclui qualquer amassado na !ataria, provocada por
uma fechada de outro carro. Mas
esquece que um carro pode ser
fechado sem que os veículos se
toquem. Esse é um dado que na
época eu teria examinado.

Filha diz que lavou a alma após 21 anos
Jornalista acha que versão de acidente do inquérito policial foi sepultada de vez

• Foram necessários 21 anos para

que a jornalista Hildegarde Angel
conseguisse sentir um pouco o
sabor da Justiça.
- Lavei a aima - afirmou ontem a jornalista, no escritório do
seu advogado, Luiz Roberto Nascimento Silva, segurando o novo
laudo sobre o acidente no qual
sua mãe, a estilista Zuzu Angel.
morreu em 1976.
Na opinião de Hildegarde, a
versão do inquérito policial, considerada mentirosa pela família
de Zuzu, foi sepultada de vez.
Carter Anderson

O GLOBO: As conclusões do novo
laudo a surpreenderam?

HILDEGARDE ANGEL: Não. Este
laudo conflrma uma convicçâq
generalizada de que Zuzu foi as\
sassinada. Quando ela morreu, as
condolências que recebemos foram pelo seu assassinato.
• Como foi a investigação poli-

ria! na época?.

HILDEGARDE: Aconteceram
muitas coisas estranhas. Diziam
que o carro da mamãe estava
com problemas e nós temos o depoimento dos donos da oficina da
Supergasbrás afirmando que o
carro estava em condições perfeitas. O delegado disse que havia
no porta-luvas uma garrafinha de
uísque. É mentira, não tinha. O

próprio exame feito na época diz
que mamãe não estava alcoolizada. E aconteceram outras coisas:
a mala do carro da mamãe estava
cheia de livros do Hélio Silva sobre os governos militares, uma
edição que foi apreendida porque
trazia a descrição da morte de
Stuart. Sumiram todos.

• A sua família ainda tinha esperança de que pudesse desmentir
a versão do inquérito policial?
HILDEGARDE: Na verdade, de.
pois da Lei de Anistia, pensei que
este caso nunca fosse esclarecido. Lavei minha alma com este
novola1.ido:--Minna ·m:ãe morreu
porque se insurgiu ·bravamente
contra a repressão_ Ela não tinha
medo e levantou sua voz até o último minuto. A gente não pode
negar a nossa história, o heroísmo dela e de todas as mães que
trabalharam com ela e que procurlu-am por seus filhos, lutando,
questionando e se arriscando. Esta é uma dívida que o Brasil tem
com todas essas mães.

• Você acredita que a Comissão
Especial de Mortos e Desaparecidos vai incluir sua mãe na lista
de vítimas da repressão?
· HILDEGARDE: Eu acredito nacomissão. Mas, se os sem; membros
não reconhecerem o caso da mi-

nha mãe, eu já lavei minha alma,
como disse.

• Vocês tinham medo de que ela
morresse por protestar tanto?
HILDEGARDE: Eu sabia que aquilo ia acabar acontecendo. Estava
em São Paulo quando ligaram para mim e disseram que ela estava
no hospital. Na hora pensei: mamãe morreu. Ela era um incómodo contra o qual era difícil de se
lutar. Eles iriam atirar nela? Prendet uma mãe desesperada e sobretudo uma mãe com projeção
-· internacional, que era figurinista
da Joan Crawford, da 19m Novak,
da Liza Minelli?

• As perseguições nunca intimidaram sua mãe?
HILDEGARDE: Ela sabia que era
seguida e dizia para os seus perseguidores: "Não precisa se esconder, você que estâ me seguindo". No telefone grampeado dizia: "Você que está gravando minha conversa, eu estou dizendo
isto mesmo, não tem problema".
Intimidação com ela não funcionava, Pelo contrário, era um alimento para sua luta.

• Quando ela passou a incomodar tanto o regime?
HILDEGARDE: Ela recebeu um
telefonema dizendo que meu it
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mão tinha caído, sido seqüestra
do, no dia 14 de maio de 1971. E!•.
morreu no dia 15, mas só no dlal.
de agosto ela teve a informação
de que ele estava morto. Recebeu'
a confirmação de um advogadí
de que Stuart estava mort
Quando teve convicção da m
do meu irmão, a sua luta s<
tiplicou. O desfile que ela re;
no exterior foi veiculado pele.

·~

prensa internacional. Foi o 1 .
melro desfile de protesto políti.": ·:

da história da moda Ela virou a.', ..
música de Chico Buarque. E o f, :
to de ter conseguido penetrar n: ·•
esquema de segurança do regim~.:.
também irritou. Ela conseguiU,
chegar a Henry Kissinger, em urnà
visita dele ao Brasil, e. entreg~
um dossiê completo sobre amor,-.
to do Stuart. Em W<!Shiggtq_n, e!~'.
cont~ctol.l_noy~~(!nadOJ"(!S, __ tro:
c ou correspondência com eiE!/1 ,,
que acabaram pedindo satisfa·ções ao Governo brasileiro. -~·""

'!'--
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• Você acha que um dia elá
:
raria de protestar? ·
'·:·::

HILDEGARDE: A luta dela não:·@
- ter fim. Era urna luta contra aquj;:
lo tudo, contra a ditadura, cont:tã
a proibição, contra o medo. E;lã
--<Jueria o corpo do filho, mesníó.
-sabendo que ele tinha sido jogâ~·
do no mar. Zuzu queria que o G~.
verno reconhecesse a morte de!.e'
e que não matasse mais. •
... '

EM BUSCA DA VERDADE: Novo parecer reforça tese de que estilisra, que demmciava mqrte do filho na ditadura, fqi vítima de (l{entadc.

Laudo contesta aversão oficial da morte de Zuzu
?ritos desarquiv~ inquérito e explicam que, se _ela tivesse d()rmidoao_ vola~te2 ~e_~ a lesõ;,s_na_regiâ()SUpe~()l' da_cai:Jeça

• BRASlLIA. Um novo laudo, entreg,re ontem aos sete integrantes
da Comissão Especial dos Mortos
Desaparecidos Políticos do Mi·
rustério da Justiça, pode mudar
õs rumos do processo que avalia
ô. pedido de indenização da fami·
lía da estilista Zuleika Angel Jones. a Zuzu Angel. O documento
(:t)ntestaaversãooficialdamorte
de Zuzu, que sustenta que ela
dormiu ao volante, e reforça a te:íe da fam!lia da estilista de que
~â foi vítima de um atentado.
~as 0 laudo ~ cauteloso: indica
~e Zuzu mmto provayelmente
~lava acordada, mas nao :'ponta
<r.que teria provocado o acidente.
Z'\lZU Angel morreu na madrugafj! de 14 de abril de 1976, num.
~i dente de carro na auto-estrada\
~!loa-Barra.
. ·
~ pedido poderá ser analisado
âfnanhã pela com1ssão mas, par~
a:ta_míli_a, o novo parecer _ll:ão de1x<j dúVIdas de que a estilista foi
as-sassinada, por caus_a de sua
dmpanha para denunciar a mort6de se~ filho Stu":"t Ang_e~ Jones,
Il~s poroes do r_egJme mthtar:
::1::- N':'nca duVIdei dequ_e m~nha
rrtae !01 assas~lnada- dtz Hlidegarde Angel, filha de Zuzu.
Inquérito fora arquivado em
76, um mês depois do acidente
'Atendendo pedido d~ comissão, 0 perito Celso Nanevê, do
lnstituto de Criminalística daPolida Civil de Brasília- com a c o-

e

laboração dos legistas Nelson
mentos, podemos constat':r que
Massini e Luiz Fondebrider- fez
_ ~senhora ZulE!ika_Jones nao ponova análise do inquérito 118/76,
dena estarâormind~ quando soda !JOlícia carioca, arquivatlo em
ftéu os impactos fatrus, e caso es25 de maio de 76. Num parecer de
tjvesse, teria despertado após o
JS páginas, 31 fotos e um croqui
P,rimeiro impacto contra o meioque servirá de base ao voto de
f!C>· .qu~. não produziu _1-;sões fa·
Luiz Francisco Carvalllo filho, re- _
_t:'-.IS ,d1z o documento, d1vul~ado
lator do caso, Nanevê contesta as
ao GL?BO pelo deputado Nlimá87 páginas do Inquérito policial.
r}<;> M1randa .cP~·MG), _represenCom base no al!.tO cj~~a,I!le ca~t~-~a Com_:ssa()d~ Dirett()s J-!.u·
da\'érico e_noJau_d_o de acld.ente
-·-- q~anos da Camara na cmmssao
de trãfego, os peritos expllcam
<jos desaparecidos.
que Zuzu dirigia a mais de 80
·:Paraadvogado, Zuzu só pode
km/h, na pist:" da esquerda, e no
jer levado uma fechada brusca
momento do 1mpact~ !~tal estava
: Em suas alegações finais, Luiz
com o rosto na_ P?SIÇao eret:' e
Roberto Nascimento Silva, advov?ltad_o J_>ara a d1retta -as lesoes
gado da família Angel, não tem
n~ cramo e na face concentra~úvidas: "O local onde iniciou-se
ram-se em seu lado esquerdo. Se? !acidente é quase uma reta e
gu~do os pentO?, se Zu~ Angel
apenas uma fechada brusca por
estivesse dormmdo tena aprel>útro veiculo vindo da esquerda
sentado lesões na parte superior
para a direita explicaria a reação
da cabeça.
.. .
f>rusca da vítima". Nanevê tam: ·.o inquérito também não levou
l>ém considerou Inadequado que
!em conta as leis da dinãmica.
~!inquéritotenhasidoarquivado,
c<insiderando o local do acidente
F'Cluindo as hipóteses de que o
._ 0 fim de uma curva acentuada
motorista tenha sido surpreendilogo após 0 túnel - o carro de~·~por outro carro ou por "súbita
v'e.ria ter seguido' desgovernado
q..1terceptação de trajetória (fepara a direita. Aó contrário, foi
:~ada de outro veiculo)".
projetado para a esquerda, com
.•·No relatório, o perito acrescenúma forte guinada. A partir dai, o
_!; "Embora seja poss!vel que o
éárro percorreu 28 metros, bateu
otorista em estado de sonolênrio meio-fio, voou nove metros pai:ra efetuasse o desvio (à esquerra a direita, trombou contra a mulcJ;a), nos parece mais plausivel
re-ta de proteçã_o •. capo~ou e,_p_or
__ ~ue o tenha feito como uma re~fim, rolou viaduto abaiXO. "Pela
o de autodefesa, face a uma SI·
ânalise aa.âistfibuiÇao aos-feri---- - ~ uação real ou imaginária". •

=M=AI~O.::_:l:..c99c:.7_~-~------~:;;AN:.::.:A:::IS:..:DO;;.;;;.;;;;SE:::N..;;ADO.:;;;,.;;;,;;..FE;::D;;;E;;;:RAL;,;;,;;~~====~========'4:;:J ______ _

Análise do inquérito revela um acidente diferente
Hipótese de fechada jamais foi investigada e Karman-Ghia de Zuzu teria que eitar

• BRAS!LIA. O novo parecer, que incluiu uma nova e>.1Jmação do corpo de Zuzu Angel, em janeiro deste ano, narra um acidente automobilístico bem diferente do descrito no inquérito policial, assinado pelo delegado Gustavo Félix
Pinto da Rocha. Segundo o parecer, a causa determinante do acidente foi o desvio de direção para
a esquerda, o que levou o veículo
a bater no meio-fio do canteiro
central da pista e, em seguida,
derrapando, ser jogado contra a
mureta de concreto existente do
lado direito do viaduto.
O documento diz que o desvio
de direção à esquerda pode se
constituir numa "reação de autodefesa (grifado) diante de um perigo iminente, caso em que o motorista é surpreendido por obstáculo móvel ou por súbita Interceptação de trajetória- fechada
de outro vefculo"..Essa hipótese
nunca foi investigada. O laudo oficial conclui ainda que o fato de
Zuzu dirigir a mais de 80 km/h
contribuiu para' o agravamento
do acidente.
Maiores lesões foram no
segundo choque, contra mnreta
A partir do laudo necrológico,
o parecer lista as 16 diferentes lesões sofridas por Zuzu no acidente. "Pelo resultado médico-legal,
podemos notar que as lesões do
crânio e da face se concentram
mais do lado esquerdo e se distri-

buem por toda a face, evidenciando que a vítima estava com o rosto na posição ereta e voltado para
a direita quando (...) foi lançada
possivelmente sobre o pára-brisa
dianteiro~.

As maiores lesões ocorreram
no segundo choque, contra a mureta, quando houve fraturas de
pernas e braços e na base do crânio. O resultado negativó de dosagem etílica, realizado pelo lns~
titulo Médico-Legal na época,
descarta que o acidente tenha sido provocado por influêrú::la do
álcool. Também não foi encontrada qualquer "alteração de nature--za patológica", como um infarto,
que justificasse o acidente. Zuzu,
conforme depoimentos e exames
médicos, gozava de boa saúde.
A análise de outra peça do inquérito, o laudo de exame de local de acidente de tráfego, do Instituto de Criminalística Carlos
Éboli, do Rio, revela outra contradição. Estudos internacionais indicam que o tempo máximo entre
a percepção de um obstáculo à
frente e a reação de defesa varia
de três quartos de segundo a 1,5
segundo. Como o Karman-Ghia
percorreu 37 metros até parar,
Zuzu precisaria estar a 177,5
km/k - velocidade impossível
paral o carro que dirigia.
O croqui do laudo mostra que,
por aigum motivo, o carro de Zuzu trafegava pela faixa esquerda

a177 km/h

quando alcançou sua maior velocidade a uma perigosa distância
do meio-fio (a faixa de rolamento
mede 3,5 metros de largura). O
novo parecer indica ser "impossí- velqueum desvio, independentemente do que o motivou, produza
um ângulo entre o eixo longitudinal do veículo e o meio-fio de
grande amplitude, por absoluta
falta de espaço entre a lateral es-- querda do veiculo e o meio-fio".
No inquérito policial, que incluiu 15 depoimentos, foram convocadas apenas as pessoas que
haviam estado com a estilista horas antes de sua morte, sem a
preocupação de checar as informações de que ela sofria ameaças
e era seguida. Além disso,. as testemunhas foram instadas a declarar que Zuzu trabalhava demais e
que se queixara de estar cansad~
refor,.:ando a idéia de que poderia:
ter dQrmldo dirigindo.
Pelo documento oficial, não é
possível sequer precisar a hora:
da morte de Zuzu: o delegado que
registrou o caso, Jorge de Paiva;
afirma, na abertura do inquérito;
que ela.falecera às 3h.. Mas o te<
nente-bombeiro Antônio Carlos
· do Valle Timponi declarou ter si~
do chamado pela polfcia às
2h20m e que, ao chegar ao locai
do acidente, às 2h30m, encontrr-u
"uma patrulha do 2~ BPM (Bottfogo) e uma ambulância do Hc-5pital Miguel Couto". •
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EM BUSCA DA VERDADE: Documento já foi entregue ao relator do pedido de recohheci,f.-;;.,.to da responsabilidade do Estado

1
'

Relatório prova que. Zuzu Angel era vigiada pelo Dop~
.

A~nte descreve encontro da estilista com );l'enerat americano, a quem entregou foto do filho Stuarte descreveu sua morte::

• BRASIUA. A estilista Zuzu Angel,
que morreu em 14 de abril de
1976, num acidente de carro, viriha sendo seguida por arapongas
dos serviços de informação do
Governo pelo menos há um ano.
Relatórios confidenciais da Seção
de Buscas Especiais da Divisão
de Operações do Dops no Rio
mostram que a rotina de Zuzu era
acompanhada por agentes, que
se referiam a ela como perigosa e
"mãe do subversivo Stuart Angel
Jones, .desapareéido". Stuart, militante do MR-8, havia sido torturido e morto cinco anos antes,
em 15 de maio de 1971, Püi: agentes-do Centro de húormações da
Aeronáutica (Cisa).
,. ·
f Zuzu é tratada no relatório como um caso de alta Importância;·
já que vinha, "em viagens ao exterior extemando revolta quanto
à alegação de seu filho ter sido assassinado pelos 'orgãos de
rança"- referência aos encontros ,de Zuru com o então secretário de Estado dos EUA, Henry
Kissínger, e com o senador americano Edward Kennedy, entre ou1tras a~toridades americanas.

segu-·

Relatórios serão anexados ao
processo de indenização
Os relatórios já foram entregues ao advogado Luiz Francisco
Carvalho Filho, relator do caso na
Comissão Espetlãl dos Mortos e
1Jesaparecu!os Políticos do Mi~
nlstério da-:Justiça, e poderá influir em seu votà, nó pédidó de
reconhecimento da responsabilidade do Estado pela morte e de
indenização para a família.
-Ela era um estorvo para a ditadura, que controlava seus telefones. Ela sofria ameaças freqüentes - afirmou Nilmário Miwda (PT-MG), !__epl'_es_eE-!<J._Il~e_da

Comissão de Direitos Humanos
da Cãmara na comissão.
Num dos relatórios, o 011, de 7
de maio de 1975, o agente Deuteronômlo Rocha dos Santos conta
que recebeu telefonema de um
segurança do Rlo-Sheraton Hotel,
"veterano colaborador deste departamento", informando a presença de uma mulher - depois
identificada como Zuzu- no hotel. Segundo o relato, minucioso,
Zuzu havia se encontrado com
Mary, mulher do general Mark
Clark, altamente Influente no Governo americano. Ambos estavam hospedados no hotel. Conversaram em inglês e Zuzu, vestida de preto, entregou à mulher
do general ~um envelope pardo".
Envelope tinha foto do filho e
relato sobre seu assassinato
Depois que Zuzu foi embora,
relata, os agentes do Dops requisitaram o envelope, imediatamente entregue por Mary. No
apartamento 1027, reservado pelos segurança do general, o envelope foi aberto. Encontraram uma
caixa com um lenço de mulher.
Embaixo da caixa, uma fotografia
de Stuart, tamanho 18 x 24, recortes de jornais, cartas com pedidos de ajuda e um manuscrito
com a assinatura de Alex Polar!
de Alverg_a (militante que teste.inunhou a torilita âé Sfuart). De
acorao-conr orelato do espião, o
manuscrito· continha ~acusações
gravíssimas às autoridades militares". Eles tentaram deter Zuzu,
mas era tarde. "O fato é de suma
gravidade", diz o relato, concluindo com um alerta inusitado sobre
Zuzu. "Dada a facilidade com que
avistou-se com a sra. Mary Clark,
poderia nessa oportunidade

atentar contra sua vida e a de
quantos ali se encontravam".
Um dia depois, outro relatório,
assinado pelo chefe da Seção de
Proteção e Segurança da Secretaria de Segurança, José Augusto
Gomes Alves, informava aos superiores o incidente no hotel. A
fotografia de Stuart nunca. foi devolvida a Mary e ;tcabou,nos arquivos do Dops. No verso da foto,
em inglês, um SOS de Zuzu, relatando a morte do filho. "Stuart
Edgar Angel Jones, meu filho único, torturado e assassinado PELO
GOVERNO MILITAR BRASILEIRO
(sic). Stuart foi preso e levado para o Cisa da Aeronáutica no Galeão, onde sofreu toda espécie de
torturas. Seus torturadores, entre os quais oficiais ~ praças,
após lhe haverem in~ido todo
tipo de tortura, o amarraram a
um jipe com a boca quase colada
à descarga, e acelerando o veículo o fizeram inalar o gâs venenoso
continuamente. Esta GfJ€ração de
martírio durou um dia inteiro, de
manhã à noite. Quando meu amado filho pedia em sua agonia:
"Água, estou morrendo", seus
torturadores e assass~q:; riam e
debochavam dele como fizeram
com Jesus na cruz. Seu corpo
nunca foi entregue a mim, sua
mãe. Sinto uma grande e enorme
dor. Ele era filho de um cidadão
americano, Norman Jones, meu
'---:-millido. Assinado: Zuleika Angel
Jones- Rio de Janeiro, 7 de maio
de 1975".
O documento descreve outra
foto, na qual aparecem, em Nova
York, além de Zuzu, sua filha Ana
Cristina (que deixou o Brasil após
o assassinato do irmão), então
com 26 anos, e Kathy Lindsay, filha de John Lindsay, então prefei-
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to de Nova York. Na foto, o endereço de Ana Cristina. Entre os documentos apreendidos, duas cartas, uma dirigida ao generai.Ciark
e outra a sua mulher, com um
lembrete: "Estou anexando a foto
de um anjo, meu filho Stuart".
Na carta ao general, classificada pelo Dops como. documento
03, Zuzu ~fiz que o nome de seu
filho assassinado se tornou "uma
lenda no Brasil" e pede desculpas
por "levar uma tragédia tão terrível ao seu conhecimento em sua
visita a meu país". No documento
04, a carta a Mary, Zuzu sugere
um encontro das duas, em sua lo-

.

ja no Leblon, e explica o lenço enviado entre os papéis: "É um presente de meu filho, um anio".
Outro documento, umà cópia
da carta de Alex a Zuzu, também .
, foi anexado ao dossiê. Zuzu expli. c a que a carta chegou a suas
mãos em 27 de março de 1975,
por meio da mãe de Alex.'Até então, tinha dúvidas sobre a morte
do filho. Ela conta que em novembro de 1971, seis meses depois da
morte de Stuart, foi procurada
por Lídia Tedesco, mulher do brigadeiro Tedesco, que confirmou
a tortura e morte de um rapaz
amarrado a um jipe no pátio do
Galeão, mas negou que fosse seu
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filho. "Todos nós somos criados
com a idéia de associar a morte a
cadáver, funeral etc. e acho que
por não ter visto o meu filho morto minha mente se recusava a
aceitá-lo", contou. Para mostrar o
"cinismo das autoridades brasileiras", Zuzu lembrou que em ou. tubro de 1971 foram espalhados
cartazes em aeroportos e estações com o retrato de Stuart e o
letreiro "Procurado".·~ pessoas
costumavam escrever no retrato
do meu filho: jã foi assassinado",
conta. E encerra: "Sinto-:me aliviada e em paz". A carta nunca foi li-.
da pelos destinatários. •

· -..: : TRECHOS DE UM RELATORJO·DO DOPS SOBRE ZUZU ANGEL-:-: ~;'' ........·.-.:: ··:::_... ...; ..:·.

COtlf.

Cerca de.s. ~9.:.55 hs• receb1 uma. coJil.lmj.caçã9
~e:fên:Lca P:t'O\C~nte .a.o Itio-8h.era"ton Hotel., M .parte de· · · um
~:Lc:La.J. de Seg!U"a:tlÇ& desse, ho-tel. - vetersno co::ts.bo:t'ad.or des

te Departamento ·- dàndo-mà'ci.ênc:ia. que momentos. antes,·•.~

mnl.h.er. trajando-!le de ·:p:ra"t<>·, 'procurou av:i.sta:t'-$e com a • -

posa dõ General.

1l.a%'k

hospe4Aào:~,

a quem. p:t'éten.;;

O :fato & ae a-wna:gravidade~ 'lldis• .zu:r.gnrA. A~NG:Elli
JONES ~ ,é .mãe do eubvers:i:v:o·-STUART Al,'l'GEX. · JON.SS
eneon~<
se desaparec:ldo. ::-e.nll.o et:l.
vi.age%JS.: a.o.•e%"tericr e%1:e:t'n$-

'que

. do sua revol. i;a.~ q=to a

.

.órgãos· q.e

'de ·seu

:ri.lho "-::er

·.. ·nad:o ~ .....,·,..l ....,..=,_e
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- V. Ex"
será atendido, Senador Bernardo Cabral, na forma
do Regimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROC(NIO (PFL - TO.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, fizemos, recentemente, algumas ponderações a respeito do sistema penitenciário brasileiro. Ressaltamos a realidade epidemiológica das doenças transmissíveis e a infecção pelo vírus HIV nos presídios brasileiros. Alertamos que o
índice de 80% de reincidência e que o aumento da
violência sexual associada a outros crimes indicam a
disseminação dessa doença, além dos muros das
prisões. lnfonnamos que 45% dos presos em nosso
País se concentram no Estado de São Paulo.
Tínhamos o intuito, naquele momento, de discorrer sobre a importância do trabalho do apenado e
sobre a necessidade de ressarcimento pelo preso
das despesas com a respectiva manutenção efetuada pelo Estado.
Assim sendo, postergamos, propositadamente,
outro aspecto da questão penitenciária que também
merece a nossa atenção. Por que, nobres colegas,
São Paulo é o pólo de atração dos criminosos? E
podemos afirmar que, pelos mesmos motivos, os
marginais cariocas inventaram os tristemente famosos •arrastões•. Essas razões são as mesmas que
os especialistas, as autoridades e os meios de comunicação nos apresentam: fome, miséria e desemprego.
Preocupados com a violência crescente, aceitamos essas explicações simplistas, sem atinar com
a causa primeira, a verdadeira origem desse mal do
fim do século. Acredito que muitos dos nobres cole.. gas tenham lido na Folha de S~Paulo do dia 4 de
março que, desde o.início de fevereiro, foram registrados mais de 40 assassinatos na capital paulista
em todos os fins de semana. O primeiro final de semana de março, dias 1° e 2, foi o mais yiolento dos
últimos oito meses naquela cidade, quando morreram 57 pessoas vítimas de homicfdio.
O ilustre Desembargador Federal Ney Moreira
da Fonseca, em agosto do ano passado, resumiu
claramente o problema em um artigo intitulado
Sistema Penitenciário do Brasil".
As causas são conhecidas. É urgente e fundamental que se estanque e reverta (.•.) o ciclo migratório do interior para a cidade, sob pena de riscos
seriíssimos de tóda ordem, inclusive os da segurança pública.

·o

Tal afirmativa se comprova ao sabermos que
mais de 80% da papulação brasileira é encontrada
nas regiõe:nnetropolitanas, produzindo o fenômeno
da conurbação, isto é, a exagerada concentração urbana. _,. ...
Com efeito, nobres Colegas, os cinturões de
pobreza. que f:lnvolv_em os Ql"allc!es _centros, a vida
subumana dos habitantes das periferias, dos morros
e das favelas, a fome, a miséria e o desemprego desembocam, inapelavelmente, nos percentuais dos
censos penitenciários:
- alto índice de delinqüência anual, com um milhão de crimes;
- 72% dos crimes cometidos são roubos e furtos (fast foods, supermercados, etc);
- 95% da massa carcerária é absolutamente
pobre;
- 76% da massa carcerária é analfabeta ou
semi-analfabeta;
- 68% dos presos têm menos de 25 anos.
E isto é muito grave, Sr. Presidente, Sr"s e Grs.
Senadores. O perfil do sentenciado revela, portanto,
um brasileiro jovem, em idade de trabalhar, sem instrução, sem a menor qualificação profissional, inadaptado à vida urbana, desempregado e faminl'> um homem desesperado, portanto.
Por estas razões, ao constatar as falhas do
Governo e do Poder Judiciário na tarefa de ressocializar os presos do Pafs, a Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil - C~BB - aclotou, como tema da
Campar:Jba da Fraternidade de 1997, c problema penitenciário.
As capitais e as cidades de malar porte não
têm como absorver esse inárifduo, que precisa e
deve trabalhar para se manter. Em um mundo cada
vez maiS:..dominado pela espeéialização, ele só poderá encontrar ocupação no setor primário da economia- agropecuária e extrativismo -, portanto, nas
lides do campo, já que a construção civil, nas cidades, não mais consegue ocupar essa mão-de-obra
despreparada
A interiorização do desenvolvimento é, pois, a
solução para a fixação do homem ao campo, pois
lhe oferece, a partir do emprego, condições de vida
satisfatória: rr .nadia, escola para os filhos, atendimento à saúde, meios para escoamento da pr.:xlução, etc.
É indispensável, porém, uma forte motivação
para que se inverta o flult'.o migratório; para que os
contingentes populacronais que sedeslocaram, principalmente para o Sudeste, reiniciem a caminhada
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para outras regiões. A construção de Brasília, no final dos anos 50, foi um desses faróis, atraindo para
o Distrito Federal milhares de trabalhadores e respectivas famílias. Juntamente com a Capital, desenvolveram-se cidades e municípios próximos, em
Goiás-e-émMinas Gerais.
,
Saúdo, portanto, a figura do •presidente tocador de obras•. A transformação do Brasil em um verdadeiro canteiro de obras, com a execução dos 42
projetes prioritários do Programa Brasil em Açãc, poderá ser o ponto de partida para a conquista do interior. As obras de grande porte, além de ocuparem
mão-de-obra pouco qualificada, geram, desde antes
de sua conclusão, novos núcleos urbanos; revitalizam Municípios com economia estacionária; atraem
novos investimentos; multiplicam e disseminam os
benefícios iniciais.
Nesse auspicioso contexto se insere a Hidrovia
Tocantins-Araguaia, fundamentada no objetivo governamental de incrementar a produção de grãos no
Centro-Oeste e no Maranhão. Outras hidrovias estão
contempladas pelo Programa Brasil em Ação, como
as dos Rios Madeira, São Francisco e Tietê-Paraná,
além de ferrovias e rodovias. Esses corredores intermodais, integrando as três modalidades de transporte - rodoviário, ferroviário e hidroviário -, deverão
atender às peculiaridades de cada região, facilitando
o escoamento da produção, barateando os fretes e,
automaticamente, reduzindo os preços.
No caso específico da Hidrovia Tocantins-Araguaia, a área agrícola atendida pelo corredor é de
um milhão de hectares de terras. Com a mecanização da-agricultura, poderá atingir até dois milhões de
toneladas de grãos, anualmente.
Artigo do Dr. Antônio Lício, publicado na Revista de Política Agrícola de outubro/novembro/dezembru ,de 1995, informa que o Corredor CentroNorte ê; ;alvez, o de maior im!>dftância para o desenvolvimento futuro da agricultura brasileira. Abrange uma região de cerrados, compreendendo o Estado do Tocantins e partes do Maranhão, Piauí, Pará,
Goiás e Mato Grosso, ao longo da hidrovla, e articulando-se com as Ferrovias Carajás e Nort~-Sul.
Aos exportadores de grãos, esse corredor permitirá o embarque pelo Porto de ltaqui/Ponta da Madeira, no Maranhão, bem mais próximo da Europa e
dos Estados Unidos. Além de reduzir em 5 mil quilómetros a viagem dos graneleiros, aliviará a demanda
dos portos do Sul e do Sudeste, já sobrecarregados.
Reduzindo-se o custo do frete, os grãos brasileiros
se tomarão mais atraentes no mercado internacional. Um bom exemplo é a soja, cujo preço médio de
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exportação para a Europa é de US$67, enquanto a
soja americana cllsta US$17.
A redução do frete acarreta o aumento da produção de grãos. Assim ocorreu com a produção de
soja nos municípios de Açailãndia e Imperatriz, no
Maranhão. Com o início da operação da Ferrovia
Norte-Sul naquele trecho, a produção saltou de 8 mil
para 200 mil toneladas anuais. A causa foi a redução
do custo do frete em 30%.
Para o Dr. Lício, à época Diretor de Planejamento da Secretaria Nacional de Política Agrícola,
são duas as vantagens da região, no plantio de grãos, sobre as tradicionais regiões produtoras do País:
. clima e esco<illle~!o. _g__clima se caracte.riza por regularidade e quantidade de chuvas, temperatura e
luminosidade, levando a notáveis recordes de produ·
tividade. ·
Quanto à questão do escoamento, segundo
aquele técnico do Ministério da Agricultura e do
Abastecimento, o transporte multimodal hidrovia-ferrovia-porto poderá propiciar uma redução de até
75% nos custos aluais arcados pelo produtor. Observe-se, também, que o Porto de Ponta da Madeira
é o único no mundo, juntamente com o de Roterdã,
na Holanda, a receber e despachar navios de 360
mil toneladas, totalmente automatizado e com as
menores tarifas - e sabe-se, Sr. Presidente, que os
custos se reduzem progressivamente à medida que
aumenta a tonelagem do navio.
Acrescente-se a essas vantagens o fato de que
a Hidrovia Tocantins-Araguaia tem mais de dois mil
quilómetros que requerem pouquíssimos investimentos em dragagens, derrocamentos e sinalizações
para tomarem-se plenamente navegáveis durante,
pelo ménos, oito meses por ano.
Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores afirmam
os especialistas que sempre que é implantada uma
hidrovia rapidamente floresce às suas margens um
grande número de pólos industriais, agrícolas, extrativos e turísticos. Criam-se empregos; surgem oportunidades económicas; ampliam-se os benefícios sociais que são revertidos à população e ao desenvolvimento regional.
Também o Governo é recompensado pelos investimentos. O retomo financeiro concretiza-se no
recolhimento do Imposto de Renda advindo dos novos empregos; das taxas sobre a valorização da terra; dos impostos sobre a produção; no incremento
das exportações etc. Observem, nobres ·Colegas,
que cada 400 toneladas de carga transportadas por
hidrovia correspondem à geração de um emprego direlo e de 1O a 12 empregos indiretos; e que a valori-
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zação das terras marginais permitirá retomo direto
às administrações municipais, sob a forma de impostos.
Toda aquela imensa área deverá ser bafejada
pelo progresso. Esperamos que;-ent" breve, seja
atendida a reivindicação do Estado ~o Pará, com a
conclusão das eclusas de Tucuruí, de modo a permitir uma ligação direta até o estuário do rio Amazonas. Essa obra, bastante complexa, possibilitará a
conexão da hidrovia com o porto de Belém, ampliando ainda mais o rol das vantagens socioeconõmicas
advindas da implantação do projeto.
Recentemente, o Ministro dos Transportes, Alcides Saldanha - que ainda permanece na Pasta,
apesar de já haver sido anunciado o nome do novo
Ministro -, em entrevista ao Correio dos Estados e
Municípios, enfatizou a importância da multimodalidade, ressaltando que é preciso vencer o preconceito
dos administradores brasileiros contra a hidrovia Hoje,
apenas 2% da carga é transportada por rios, o que revela um atraso na cultura econõmica brasileira, se
comparada aos países desenvolvidos, que despacham, por via fluvial, de 1O% a 20% das cargas.
Observou, outrossim, S. Ex" que, se na construção de ltaipu tivesse sido prevista uma eclusa, iria
custar um pouco mais e teríamos navegabilidade direta do rio Tietê ao rio da Prata. Hoje, o custo das
eclusas de ltaipu se toma enorme.
Objetivando prevenir situações como a de Tucuruí e a de ltaipu, bem como o conseqüente impacto ambiental dessas construções tardias, achamos
por bem apresentar à Casa o ProJeto de Lei do Senado n2 59, de 1996. Essa proposição estabelece a
obrigatoriedade da inclusão de eclusas e de equipamentos e procedimentos de proteção à fauna aquática dos cursos dágua, quando da oopstrução de barragens.
\ '~ Consideramos que, no Brasil, a visão setorial
das questões não nos tem permitido um aproveitamento racional dos recursos hídricos Sl!m prejuízos
para o meio ambiente. Observamos ainda que alguns dos grandes rios nacionais, a exemplo da bacia
Araguaia-Tocantins, atravessam regiões muitos férteis, mas de baixa densidade populacional. Tal fato
nos assegura que os investimentos necessários a
transformá-los em hidrovias teriam um rápido retorno, inclusive social.
É certo, Sr. Presidente, que, ao longo das ferrovias, as paradas ou estações propiciam o surgimento de vilarejos. Da mesma forma, os portos fluviais dão origem a pequenas cidades que, além de
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gerarem empregos, atraem e fixam famílias antes residentes nas periferias dos grandes centros urbanos.
Assim, nobres Colegas, estamos prestes a presenciar uma revalorização dos rios brasileiros na
conquista do interior. Ao implantar e implementar as
vias fluviais, estará o Governo Federal criando condições indispensáveis à reversão do fluxo migratório.
Temos a certeza de que, atraídas pela possibilidade de emprego, milhares de famílias humildes se
encaminharão para o interior do País; ocuparão os
espaços, cultivarão o solo, criarão os filhos em ambientes mais sadios que as ruas e as periferias das
grandes cidades. Inevitavelmente, os assustadores
índices de violência urbana tenderão a decrescer.
Assim, esperamos, Sr. Presidente, que seja o
Brasil do século XXI.
Muito obrigado.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex"
tem a palavra por cinco minutos, Senador Ademir
Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero,
mais urna vez, congratular-me com o jornal Folha de
S. Paulo. Finalmente, vemos um jornal de coragem
neste País, que tem força de vontade para mostrar à
opinião pública as coisas erradas que acontecem no
Brasil, mesmo que estas se tomem do interesse do
próprio Governo.
'
Quero lamentar também, profundamente, as
afirmações do Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao lançar à opinião pública brasileira, tentando
enganá-la, que essas denúncias constituem-se
numa onda da Oposição.
É lastimável qtie um Chefe de Estado, sabendo
que um problema dessa natureza nasceu das suas
hostes, da sua base de sustentação, agora queira
passar à opinião pública que esses fatos são nada
mais, nada menos do que uma onda da Oposição,
como se fosse uma mentira ou uma invenção da
mesma. Na verdade, o Presidente Fernando Henrique Cardoso deveria ter sido o primeiro a se levantar, a questionar a tramitação da emenda da reeleição e suspendê-la ou solicitar ao Congresso que o
fizesse, para que essa questão fosse devidamente
apurada e os culpados, punidos. Em vez disso, Sua
Excelência se omite em meio a esse escândalo e
tenta passar à sociedade que isso é uma criação da
Oposição, que falcatruas não existem. Ora, como
não existem falcatruas, se o próprio PFL, Partido de
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base de sustentação do Governo, já expulsou dois
dos Deputados envolvidos com esse escândalo nacional? I
Portanto, quero aqui, em nome do meu Partido,
reafirmar, mais uma vez, o nosso entendimento a
esse respeito, e a opinião pública brasileiTa"jáse manifestou nesse sentido.
:
Hoje, novamente a Folha de S. Paulo publicou
que 91% do povo brasileiro quer a suspensão da tramitação da emenda da reeleição. É um desejo do
povo brasileiro, e o Governo Fernando Henrique não
pode se envolver, manchar-se, sujar-se, fazendo de
conta que nada está acontecendo. O Presidente
Fernando Henrique Cardoso, em vez de assumir esse
problema para si e de não macular o seu mandato,
tenta enganar a Nação, manifestando-se como se
todo esse escândalo fosse uma onda da Oposição.
Lamento profundamente esse fato e mantenho
a nossa posição. A Oposição quer a paralisação
desta emenda, no Senado da República, e quer que
seja formada uma Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar as denúncias. Infelizmente, o Presidente está tentando, por todos os meios e por todas
as formas, evitar que a referida comissão se instale
no Congresso Nacional, assim como não permitiu a
Comissão Parlamentar de Inquérito do sistema financeiro, referente aos rombos do Banco Nacional e
do Banco Económico. Agora não quer permitir a CPI
da reeleição, porque sabe, tem consciência de que
isso vai atingi-lo; tem consciência de que as trocas
de cargos e de favores que foram feitas em troca de
votos pela reeleição irão conseqüentemente atingilo. Por isso, não deseja que uma Comissão Parlamentar de Inquérito seja instalada.
Nós, da Oposição, continuaremos lutando para
que isso aconteça.
. Muito obrigado, Sr. Presidente.
_ ..
- O SR. JOSÉ ROBERTO AR~UDA,_,;Sr. Presidente, peço a palavra como Líder.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. E~
tem a palavra como Líder, por 3 minutos, ·de acordo
com o Regimento.
!
O SR. JOSÉ ROBERTO ARRUDA (PSDB-DF.
Como Uder. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, é importante, depois de um pronunciamento tão enfático quanto o do Senador AdeIT'Iir Andrade - que, aliás, está conduzindo a Comissão de Assuntos Sociais com dinamismo, com efiCiência e com paixão, que é a característica do seu
comportamento parlamentar -, é preciso dizer que
todos nós, do PSDB, da base de sustentação política do Governo, desejamos - e até o PFL já o de-
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monstrou - que esses fatos graves sejam investigados com urgência e com seriedade.
Sr. Presidente, quero ainda registrar que o Presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer,
se houve com presteza e rapidez nesse episódio,
nomeando uma comissão de sindicância com o prazo exíguo de sete dias para ouvir as gravações, ouvir os acusados - como deve ser em um regime democrático - e deliberar sobre o assunto.
No jogo de futebol -apenas para fazer uma
comparação-, se um determinado jogador comete
uma falta grave e é expulso de campo, isso não
deve parar o jogo. Claro que um ou outro jogador, de
qualquer das equipes, não necessariamente· do time
pelo qual torcemos, pode, por comportamento inadequado, ser excluído da partida. Mas isso não deve
fazer com que a partida seja interrompida, fazer com
que a partida não tenha prosseguimento.
O que o País não deseja, até porque está escaldado, é que o jogo democrático, a partida que jogamos contra o atraso seja interrompida.
O Congresso tem de ter - e o Presidente Antonio Carlos Magalhães já foi muito firme nessa postura- instrumentos mais ágeis de averiguação, de sindicância e de punição de Parlamentares que eventualmente se envolvam em qualquer prática que os
desabone. Isso é um aspecto. Outro aspecto é o fato
de que o trabalho parlamentar deve ter continuidade.
No desempenho dessa atividade, devem ser ouvidas
todas as posições e deve prevalecer o voto da maio-

ria.
Uma minoria. usando um episódio que está
sendo investigado - é grave e tem de ser investigado - deseja não só expulsar um jogador de campo,
mas paralisar a partida, deve merecer discordância
em relação a essa atitude. Nós, brasileiros, quando
acompanhamos a nossa seleção de futebol nos
campeonatos mundiais e nos campeonatos sul-americanos, já sabemos como é isto: muitas vezes o
time está ganhando, jogando bem e, no final do jogo,
os adversários distribuem cotoveladas, querem paralisar a partida usando artifícios que não são os do
jogo democrático.
Todos nós, Parlamentares, devemos exigir o
que a Câmara está fazendo: que a Comissão de
Sindicância trabalhe com presteza para que rapidamente a sociedade brasileira e a opinião pública tenham respostas para os graves episódios que foram
colocados a público. No entanto, o trabalho dos Parlamentares deve ter continuidade.
Da mesma forma que evoluímos no campo
económico, com o Plano Real, que promoveu a esta-
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bilidade económica sem confiscar dinheiro da poupança de ninguém, sem aplicar nenhum choque heterodoxo, como era a História recente deste País; da
mesma forma que estamos alavancando investimentos int~l'lõlacionais de US$12 bilhões ao ano, que geram o modelo de desenvolvimento novo para este
País, que geram emprego, que mudam a imagem do
País no cenário económico internacional; da mesma
forma que mudamos o quadro económico, temos
que evoluir politicamente, fazendo com que o cidadão brasileiro - e ninguém mais do que ele - decida
nas umas qual o prefeito, qual o governador e qual o
Presidente que deve ou não ser reeleito. Era o que
tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Ex!!
um aparte, Senador José Roberto Arruda?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Eduardo Suplicy..•
O Sr. Eduardo Suplicy - Era comunicação
inadiável? Pensei tratar-se de comunicação de liderança, com direito a 15 ou 20 minutos. Não é o caso.
Daqui a pouco voltaremos ao tema. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra à nobre Senadora Marina Silva.
V. E:xl' dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
A SR• MARINA SILVA (Bioco!PT-AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, lamentavelmente o Senador Arruda já saiu do plenário. Não entendo muito de futebol, mas S. Ex" falou que, quando_ç_omete um erro, o jogador é expulso do campo, e
o jogo não pára por isso. Coincidentemente há uma
CPI que está investigando a existência de corrupção
na arbitragem. E, nesse caso, os jogadores - cabe
muito bem a comparação com os jogadores do intere~~úblico -estão denunciandq que há corrupção
envolvendo alguns árbitros dessa\partida. Estão envolvidos dois Governadores de Estado; estão inclusive mencionando nome de Ministros. Isso precisa ser
investigado.
:
Então, não se trata de um jogador indisciplinado que apenas cometeu uma infração dentro do
campo; trata-se de jogadores que estão cometendo
gravíssimos problemas a esta Nação e que estão,
ao admitirem sua culpa, delatando outros.
A Folha de S. Paulo foi muito feliz quando fez
a seguinte reflexão: se o Governo diz que as denúncias são muito graves e precisam ser investigadas
com todo rigor; diz também que, se o PFL - e está
de parabéns por isto - reconheceu que essas denúncias são verdadeiras, tanto que já expulsou os
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dois Deputados das fileiras do Partido; portanto, se
há crédito para punir aqueles que assumem a culpa,
por que não há crédito para investigar aqueles que
foram citados pelos culpados?
_Então, Senador Roberto Arruda, discordo da
comparação que foi feita por V. Ex!!, a meu ver, um
pouco infeliz, porque o problema dos jogos de futebol está sendo investigado por essa CPI que está a
denunciar problemas de corrupção, da mesma forma
em que. lamentavelmente está envolvido o Congresso Nacional e setores do Governo - foram citadas
pessoas ligadas ao Governo e dois governadores.
Eu ia falar exatamente sobre esse tema, mas,
dada a comparação do Senador Arruda, eu, mesmo
não sendo entendida em futebol, resolvi fazer essa
observação, porque achei que S. Ex!' não foi feliz
nessa comparação.
O Sr. José Roberto Arruda - Permite-me V.
Ex!' um aparte, Senadora Marina Silva?
A SR~ MARINA SILVA- Com muito prazer.
O Sr. José Roberto Arruda - Senadora, o importante é que todos, independentemente de partidos políticos, de projeto de país que tenhamos, temos algo em comum: a importância da continuidade
do processo democrático. O processo democrático
tem, por definição, etapas de atuação. O Presidente
da Câmara dos Deputados, no momento em que foi
confrontado com um grave episódio, tomou a decisão imediata de nomear uma Comissão de Sindicância para apurar os fatos e, se for o caso, sugerir as
punições "que essa Casa deve imputar. Em relação
ao que ocorreu - e é bom que ocorra, e é fundamental que ocorra -, o que pondero, Senadora, é que todos devemos continuar os nossos trabalhos legislativos sobre qualquer assunto, porque o seu voto, o
meu voto e o voto da grande maioria dos Parlamentares não está sendo questionado. Não podemos so·
brestar o. exercício do nosso mandato porque algum
parlamentar eventualmente - até que termine o resultado da sindicância devemos colocar o senão não honrou o seu mandato popular. Devemos continuar a exercitar o nosso: V. Ex!! com suas convicções, cada um de nós com a própria convicção, mas
devemos exercitar o nosso mandato. O que não devemos é entrar no jogo de, a cada episódio desses,
tentar usá-lo para tentar paralisar a partida. E quando digo partida, refiro-me à partida do jogo democrático, que, sem nenhum susto, sem nenhum artifício,
trouxe a estabilidade económica a este País, que indicou um modelo de desenvolvimento socialmente
mais justo e, mais do que isso, inscreveu a todos
nós em um. periocfó cfa História l:irasireira onde há li-
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berdade, democracia, estabilidade econômica, onde
pode haver desenvolvimento e, mais do que isso, evolução política. E quando defende;>. reeleição, Senadora
Marina, não a defendo apenas para o Presidente da
República, que é do meu Partido; defendo também
para o Governador de Brasília, qi.Je é do seu Partido.
Não faço separações. Penso que a regra do jogo político tem que valer para todos os partidos, tem que valer
em todos os níveis da Administração Pública brasileira.
Eram esses os comentários que gostaria de aduzir ao
seu pronunciamento. Muito obrigado.
A SRt MARINA SIL".iÃ- Concordo, em parte,
com o aparte de V. E~. principalmente quando diz
que os nossos trabalhos não podem ser paralisados.
Mas faz parte dos nossos trabalhos o processo de
investigação. A prática das CPis tem, inclusive, mostrado ao País que existem momentos em que os
nossos trabalhos são eficientes e eficazes, quando
se debruçam sobre assuntos dessa natureza para
darem as respostas que o País necessita. Nós não
estamos paralisados em função da CPI dos Precatários, não paralisamos o País durante o processo de
impeachment do Presidente Collor e nem da CPI
do Orçamento. Penso que o Congresso Nacional
não pode se apressar em dar uma resposta, punindo
um, dois ou três, quando, na verdade, sabemos que
essa é apenas a ponta de um iceberg que precisa
ser investigado.
Sr. Presidente, por eu ser do Estado do Acre,
vejo com tristeza que cinco Parlamentares acreanos estão envolvidos nesse lamentável episódio, e
quero historiar um pouco a respeito desses acontecimentos envolvendo o meu Estado. A população do Estado do Acre não merece esse tipo de
achincalhamento e vergonha por que vem passando ano após ano. Em quase todos os grandes escândalos da história recente deste País, há alguém do Estado do Acre envolvido lamentavelmente. No caso do escândalo envolvendo o Ministro "Rogério Magri, em que foqtambém gravada
uma fita, ali estavam envolvidas 'pessoas do Acre,
episódio que inclusive terminou com o assassinato
do Governador Edmundo Pinto, que até hoje não
foi esclarecido de forma satisfatória parà a opinião
pública, pelo menos no caso do Estado do Acre.
Tivemos também - e este episódio é recente - a
denúncia de que o Governador estaria envolvido
em contrabando, inclusive tendo vários CPFs, cinco, parece-me, e uma série de outros problemas
·~que estão na Procuradoria da República. E agora
temos, nesse lamentável. episódio, cinco Deputados do meu Estado envolvidos na venda do voto.
Esses episódios, de alguma forma, fazem com que
a auto-estima do povo acreano fique abalada.
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Sr. Presidente, faço questão de ressaltar desta
tribuna que o povo acreano é honesto e trabalhador,
mas que, lamentavelmente, em função da grande
miséria e, muitas vezes, do analfabetismo, de problemas estruturais e de responsabilidade do País,
pessoas são-man$uladas pela compra do voto, muitas vezes, elegendo pessoas que não merecem o
respeito do Brasil nem do povo acreano.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ao observar
o que está acontecendo neste País, tenho a ii'Tllressão
de estar assistindo a um velho filme. Recordo-me doescândalo do Ministro Magri, quando o governo de então
se apressou em afastar o Ministro, para impedir que se
tirasse a sujeira que estava embaixo do tapete.
Neste episódio, de forma semelhante, observo
que há uma pressa muito grande, inclusive utilizando-se um instrumento inadequado, que é a Comissão de Sindicância, muito embora os Deputados e a
própria Presidência da Casa estejam fazendo um esforço no sentido de tentar dar alguma resposta. Mas
essa Comissão não tem poderes para quebrar o sigilo bancário, telefônico e nem tampouco fazer as investigações necessárias para que esse episódio lamentável seja esclarecido.
Neste sentido, Sr. Presidente, a forma mais
adequada e a postura correta tanto dos governistas
quanto da Oposição seria exatamente aquela de
darmos cabo a um processo de CPI, para que o
Congresso Nacional não permaneça com a imagem
que tem frente à opinião pública. Hoje, contamos
apenas 17"k de credibilidade. A Folha de S. Paulo
diz que 75% da população nos olha com desconfiança E por quiHIOS olha com desconf~ança. Sr. Presidente? Eu, que sou acreana e que ganhei este mandato pelo respeito da população do meu Estado, não
gostaria de ver o meu nome na vala comum juntamente com o .Qf!~ueles que praticam esses tipos de
irregularidades'Cbmo se fôssemos todos iguais. Não
somos iguais. Mas, lamentavelmente, pelo que se
repete nesta Casa, pelo que tem acontecido historicamente, envolvendo o Poder Executivo, é corno se
isso fosse uma prática comum, e as pessoas nos
chamam a todos de 'os políticos'. E ser chamado de
'os políticos' significa aqueles que querem tirar proveito próprio de determinadas circunstâncias. Não
são pessoas que estão aqui pelo interesse público,
não seriam pessoas que chegaram aqui pelos seus
méritos, mas seriam pessoas que se aproveitaram
da oportunidade que tiveram para aqui chegar e tirar
algum proveito.
No meu Estado, muitas vezes, as pessoas indagam por que será que alguns políticos fazem in-
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vestimentos tão astronômicos em suas campanhas
eleitorais. Existem pessoas que gastam em suas
campanhas eleitorais somas de dinheiro que, nem
que passassem o resto da vida como Senadores,
Deputados ou Governadores, jamais teriam condições de reaver em termos de vantagens financeiras. É
estranho! Então, quando as pessoàs vêem que alguns venderam seu voto por R$1 00.000,00 ou por
R$200.000,00 em apenas uma votação, sabe-se lá o
que aconteceu em outras? Aí as pessoas começam
a entender por que esses investimentos tão altos
são realizados. Não se trata de idealismo: de pagar
para trabalhar, de pagar para servir ao público. Trata-se de pagar alguma coisa para tirar dO público o
seu mesquinho interesse privado.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, tenho
acompanhado esse episódio recente de troca de votos, onde é citado o Ministro das Comunicações, que
é muito ligado ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Penso que o Presidente deveria ser o primeiro a defender uma CPI para que tudo fique esclarecido, a fim de que não paire nenhuma dúvida em
relação à sua participação nesse episódio lamentável ou à de pessoas próximas a Sua Excelência. Até
porque as pessoas mencionadas na fita - e questionam-se a credibilidade e a forma como fizeram essas acusações - estão sendo punidas pelo crime
que cometeram. Mas elas citam outras pessoas, e
penso que essas pessoas deveriam ser as primeiras a
querer que esse fato ficasse devidamente esclarecido.
Observo também que estamos num processo
onde cabe uma reflexão tanto nossa, da Oposição,
quanto da Situação. Do ponto de vista da Oposição,
a busca de uma CPI não deve ser para podermos
aumentar o problema e tirarmos apenas vantagem
política, mostrando para a opinião pública as chagas
do Governo ou de quem quer que seja Deve ser
para denunciar o fato à opinião\ pública, mas acima
de tudo para, num processo cirúrgico, resolver o problema O nosso propósito deve ser o de resolver o
problema e não apenas o de puxar .esse novelo
como se fosse mais um episódio de onde se pode tirar vantagens políticas.
Lamentavelmente, o Governo está passando
essa idéia para a opinião pública, ou seja, de que
não quer investigar o fato, a fim de continuar tirando
vantagens políticas da situação que tem em relação
ao processo de reeleição, às reformas e a uma série
de acontecimentos. O Governo acha que está na
ofensiva e que, por isso, não pode ser paralisado.
Sr. Presidente, a opinião pública deve se perguntar: para que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso quer mais quatro anos de mandato? Para

continuar com essa postura? Toda vez que se tenta
investigar, então não há fato determinado? Não é
suficiente? Na CPI dos Bancos não havia fato determinado. Para o GovÉÍmo, no caso da compra de votos, o envolvimento de cinco Deputados Federais e
dois Governadores e a citação de pessoas ligadas
ao Governo, nada disso é suficiente para que se estabeleça uma CPI e que isso é "onda da Oposição".
Ora, não foi a Oposição que fez essa denúncia.
Pelo que sei, foram os políticos ligados à base de sustentação do Governo. Não foi a Oposição que fez as
gravações. Foram os próprios amigos desses políticos.
O que a Oposição está fazendo é buscar investigaresses acontecimentos à luz do interesse da sociedade
brasileira, que não mais suporta esse tipo de complacência com aqueles que fazem o que bem querem da
função pública, a fim de prejudicar o interesse público.
Um outro aspecto que gostaria de ressaltar no
meu pronunciamento é o fato de que, no Brasi~ lamentavelmente, estamos acostumando a sociedade brasileira à frase, da qual discordo totalmente de que "tudo
acaba em pizza". Não deveria ser assim. Mas, lamentavelmente, a frase parece que é repetida pela sociedade, pelos políticos e por aqueles que têm interesse
que acabe em pizza. No Brasil, eu diria, deveríamos
acabar, utilizando uma expressão dos nordestinos, em
"pisa•, que significa muita peia, muita responsabilidade
a ser chamada por essas pessoas que fazem o que
bem entendem com a certeza da impunidade.
Por que Parlamentares do Acre, mais uma vez,
foram envolvidos nesse lamentável episódio? Porque é do Acre o exemplo da primeira conta fantasma, que não foi investigada, que não foi punida É
porque no Acre temos um Governador que tem cinco CPFs e que está envolvido num contrabando de
avião e de mercadoria irregular, tendo um processo
na Procuradoria da República que não anda. É po~=o
que, lamentavelmente, foi no Estado do Acre que o
Governador foi assassinado, por corrupção, na
questão do Canal da Maternidade, com obras superfaturadas, e sequer o seu crime foi esclarecido. É
por isso que algumas pessoas se dão ao direito de
vender o seu voto por trinta dinheiros e ainda confessar isso, em meio à risadagem, a supostos amigos que estão gravando as conversas, e achar que
nada vai acontecer porque têm um mandato de Deputado, de Governador ou, sei lá, de Senador, não
para cuidar do interesse público, mas do interesse
pessoal. É por isso que as pessoas continuam fazendo isso, mesmo após a CPI que afastou um Presidente, mesmo após a CPI do Orçamento, que
afastou vários Deputados corruptos.
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Se houvesse alguma punição naquele Estado,
com certeza esses episódios não estariam se repetindo. Discordo da utilização da expressão de· que
"tudo deve acabar em pizza•; deve acabar, no mínimo, em justiça, justiça social.· )emos um Estado
onde, em algumas regiões, o índice de analfabetismo é de quase 90%, onde existem ; pessoas que
nunca viram um médico e, no entanto, ouvem, através do rádio, porque graças a Deus o rádio chega
até lá, que existem Deputados que venderam seus
votos por trinta dinheiros, que significam R$200 mil.
Um outro aspecto, Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, é que estamos trabalhando uma forma
de fazer política no Brasil, o que, em muitos casos,
tem levado a opinião pública a ter dúvidas sobre a
grandeza de nossos propósitos. Nesse sentido, não
adianta eu ficar feliz, porque foram Deputados de
Oposição que cometeram o delito; lamentavelmente,
quando essas coisas acontecem, todas as pessoas
acabam pagando um preço muito alto por esses
acontecimentos.
Fui vítima de uma campanha de difamação em
todos os meios de comunicação. Graças a Deus, tenho certeza de que o meu nome jamais seria envolvido em episódios de corrupção, mas em mentiras,
como dizer que a Senadora Marina Silva é quem estava por trás daquele processo de denúncias contra
o Governador Orleir Cameli. Imaginem V. Exls! A
frágil Senadora Marina Silva, apenas uma professora secundária, orquestrando aquelas denúncias com
emissoras de comunicação deste País, muito poderosas. Não tem cabimento. Mas foi assim a versão
que foi passada no meu Estado, de que se tratava
de uma campanha de difamação do Governo do Estado do Acre.
·
Hoje, Sr. Presidente, essas informações só estão
chegando com a devida clareza, dentro do Estado do
Acre, porque, graças a Deus.-os meios de comunicação nacionais, mais uma vez, estã~ dando conhecimento do que está acontecendo, senão muitos acreanos ainda poderiam pensar que se tratava novamente
de campanha de difamação contra "homens ç!e bem" :
e nós estamos vendo que não o são.
Para conduir, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, o Congresso Nacional precisa recuperar a
sua credibilidade. Isso não é esforço de uma legislatura ou de duas, é o esforço de uma vida toda. E,
para que isso aconteça, é fundamental que episódios dessa natureza sejam devidamente investigados e que não se coloquem panos quentes, como se
diz no linguajar popular, sobre as feridas daqueles
que agora estão sangrando na própria pele pelos erros e delitos que cometeram.
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Relembro aqui algo que me entristece sobremaneira, quando acontecem determinados episódios
que precisam de-decisões imp()rtantes no Congresso Nacional: a linguagem mercadológica. Todos nós
a assistimos durante o processo de votação da ree.:
leição na Câmara dos Deputados, ou seja, "toi'iíã-'lá,
dá cá", "é dando que se recebe" e assim por diante.
Essa linguagem parecia apenas uma figur.ação de
linguagem, num processo de discussão em que as
pessoas achavam que estavam fazendo de brincadeira. lamentavelmente, estamos descobrindo que a
linguagem mercadológica fazia parte de uma prática
concreta de compra de votos em troca do apoio à
reeleição.
Quero aqui protestar sobre o uso inadequado
do termo. A frase mais bonita que já ouvi, em termos
religiosos, a de São Francisco, "É dando que se recebe", que tem um sentido espiritual altamente elevado, no Brasil foi amesquinhada pelos políticos ao
utifizarern-na em ocasiões em que está envolvida a
troca de alguma coisa.
Alerto a todos aqueles que estão buscando
mais quatro anos para o seu mandato e aqueles que
estão buscando os primeiros quatro anos que, no
Brasil, já que se deturpou algo com um sentido espiritual tão elevado, que pelo menos se pense naquela
outra frase, que diz: "De que adianta ganhar o mundo, se perdemos a nossa alma?• No Brasil, as pessoas estão se acostumando a ganhar o mundo, a
trocar coisas por coisas, perdendo a sua própria
alma, a sua dignidade. Não há mais limite ético para
a ação das pessoas. Trocar um voto, que não é um
direito seu- porque o cidadão, o povo acrearn:rque
elegeu essas pessoas não lhes delegou o poder de
vender o seu voto no Congresso Nacional; muito
pelo contrário -, é vender a própria alma.
Ne1;se sentido, Sr. Presidente, só posso~ii:er
que o Senado deveria imediatamente buscarã:5sinar, junto com a Oposição, o pedido de CPI, para
que esse episódio seja esclarecido, para que se tenha uma resposta à altura daquilo que a sociedade
brasileira está egperando. Não me eonformo em
pensar que esse episódio também acontece em outros Estados da Federação. Para mim, isso não é
motivo de consolo, e sim que pudéssemos esclarecer esse fato e que a Oposição, os homens e mulheres de bem deste País, dentro do Congresso Nacional, pudesse dar uma resposta à altura daquilo que
a sociedade brasileira espera de nós; que a prática
do mercado, do interesse público trocado, aviltado,
amesquinhado pelos interesses particulares de uma
minoria - espero seja minoria - não permaneça e
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não desqualifique a nossa democracia, como tem
feito. Inclusive, fazendo com que comentários perigosos comecem a acontecer, de que no tempo da
ditadura essas coisas não aconteciam.
Eu prefiro a democracia, que é sempre melhor
do que qualquer saída ditatorial, porque pelo menos
nela a imprensa pode mostrar quem são aqueles
que se vendem e, lamentavelmente, também quem
são aqueles que compram, podendo mostrar quem
são aqueles que, nesse momento, estão interessados em investigar até as últimas conseqüências e os
que querem permanecer com o lixo embaixo do tapete, incomodando o bem público e o Brasil com as
práticas inescrupulosas que estão ocorrendo.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite-me V. Ex!'
um aparte, Senadora Marina Silva?
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Mesa gostaria de informar a V. Ex!', Senadora Marina Silva, que o seu tempo já se esgotou há cinco minutos.
A SRJ! MARINA SILVA- Sr. Presidente, peço
apenas para conceder o aparte ao Senador Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Gostaria de expressar o quão feliz deve estar o povo do Acre por ter V.
Ex!' como representante daquele Estado. V. Ex- tem
demonstrado, desde o início de sua carreira política,
ao longo de sua vida, mas sobretudo desde os seus
primeiros dias no Senado, a correção com que procura agir e a maneira com que sempre aponta o que
considera aviltante, o que considera uma ofensa à
dignidade de todos aqueles que estão em organismos públicos, seja no Executivo ou no Legislativo.
Em diversas ocasiões, V. Ex!' teve a coragem de dizer a verdade e de procurar saber o que é verdade,
mas, sobretudo, por suas atitudes, conquistou o respeito e o apoio de todos os Senadores, inclusive daqueles que são adversários do Partido dos Trabalhadores. No próprio Executivo, temjtido V. EJ<i! inúmeras demonstrações desse respeito e desse apoio,
até mesmo por parte do Presidente da República,
com vistas àquilo que tem sido objeto de seu interesse: a busca da justiça, a melhoria do meib ambiente,
a preservação da Floresta Amazônica, a possibilidade de estarem as populações da floresta a desenvolver as suas possibilidades de exploração dos recursos naturais, dos recursos da floresta, dos recursos
minerais e o trabalho na agricultura. Tem V. Ex!' estimulado as formas cooperativas de trabalho, enfim,
sempre defendendo o interesse público. Por vezes,
aqueles que detêm o controle dos meios de comunicação no Estado do Acre têm realizado campanhas
contra V. Ex•, exatamente por causa de sua postura.
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Muitas vezes, como
E• mencionou, atribuindo-lhe
o motivo de den(!Qcia sobre fatos graves que ocorrem com pessoas na vida política. Agora, com niti-.
-dez, eum. dos pririéipais órgãos de imprensa, o jornal Folha de S. Paulo," que, com coragem e determinação, publicou, em.-suas primeiras e principais páginas, denúncia erivoÍvendo nomes importantes da
vida política do Amazonas e de alguns Deputados
Federais do Acre. É muito importante que sejam os
próprios órgãos de .imprensa do Acre que venham
colaborar com a Folha de S. Paulo no sentido de
desvendar a fundo todos os fatos que estão ocorrendo. É também importantíssimo que o Presidente Fernando Henrique e os .seus Ministros, a começar pelo
Ministro Sérgio Motta, sejam os primeiros a apoiar o
processo de investigação adequado que precisa "ser
realizado, com o instrumento mais eficaz: a Comissão Parlamentar de Inquérito. Considero que o Presidente Fernando Henrique está numa posição de
extrema fraqueza quando ordena aos líderes de sua
base de apoio a darem ordem aos Parlamentares,
seja do PSDB, do PFL, do PTB e, agora, do PMDBquando, neste dia, anunciam-se dois Ministros, Eliseu Padilha e lris Rezende -, enfim, dos partidos que
o apóiam. Parece que quer o Governo que tais Partidos sejam dóceis, no sentido de não permitirem· que
os seus Parlamentares estejam a assinar pedido de
comissão parlamentar de inquérito. Senadora Marina
Silva, no meu pronunciamento, prosseguirei nesse
tema, mas considero da maior importância o que V.
Ex!' está a alertar às autoridades do Governo Federal, ao Presidente da República e, sobretudo, aos líderes da base do Governo, inclusive ao próprio Senador José Roberto Arruda, que fez um paralelo
desse fato com o jogo de futebol. A expulsão de dois
jogadores do campo, obviamente, significa que o
jogo deve prosseguir. Mas, quando se sabe, com
clareza, que houve ajos gra1(es de outros jogadores
que continuam em campo, quando se sabe que houve elementos externos que invadiram o campo para
atrapalhar as regras do jogo, então é preciso que
providências sejam tomadas, é preciso que aqueles
que estejam atrapàlhando o jogo sejam também ex- .
cluídos, que o juiz tome a providência de tirar do
meio do campo aqueles que vieram atrapalhar as regras do jogo.
A SR! MARINA SILVA- Agradeço a V. Exl' o
aparte e as palavras carinhosas e respeitosas. Gostaria de dizer que o Estado do Acre sempre teva, na
ação de V. Ex", um grande aliado nas grandes causas. Inclusive, neste momento, o Projeto de Renda
Mínima de V. Ex!' é motivo de ação por parte do
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Conselho Nacional dos Seringueiros, no sentido de
implementá-lo em socorro dos seringueiros e dos extrativistas, abandonados à própria sorte.
Sr. Presidente, solicito a V. Ex" um pouco mais
de tolerância para que eu possa concluir.
Gostaria de colocar algumas questões fundamentais. Para o povo brasileiro, o que é um deputado, um senador, um governador ou, até mesmo, o
Presidente da República? Com todos esses acontecimentos que citei e outros que porventura tenha me
esquecido, é no mínimo uma pessoa suspeita de estar cometendo, diariamente, atos ilícitos. Nosso povo
não considera que as autoridades exerçam suas funções públicas por méritos, mas, sim, por terem sido
espertos e conseguido, de alguma forma, aproveitar
a oportunidade que lhes apareceu diante da vida.
Na política, diferentemente de outras profissões, em que o trabalho gera amor e respeito por parte
da população - como, muitas vezes, temos por médicos, por professores e por pessoas de renome,
como é o caso de alguns arquitetos muito bem conhecidos por nós -, o respeito e o carinho são muito
difíceis de serem conquistados. Na política, lamentavelmente, as pessoas identificam aqueles que a praticam como alguém que está esperando a oportunidade de lesar o interesse público.
Está sendo dito que a não instalação da CPI
seria uma vitória do Presidente Fernando Henrique
Cardoso. Lamento essa vitória. Seria uma triste vitória; a vitória de que o lixo iria continuar embaixo do
tapete; a vitória de que a verdade não seria esclarecida, de que a impunidade continuaria, porque, do
lado dos corruptores, nada seria feito para parar
esse processo insano de corrupção no Brasil.
Por outro lado, Sr. Presidente, é preciso que fi.
que bem claro para a opinião pública nacional que,
da parte da Oposição, o interesse é de investigar os
fatos, de buscar resolvê-los - co~o já falei anteriormente -, para que não fique a idéia de que se trata
apenas de fazer política para barganharmos vantagens e a simpatia da opinião pública. A simpatia e o
respeito da opinião pública acontecerão quanto mais
formos capazes de dar as respostas adequadas
para os problemas que estamos enfrentando.
Afinal de contas, a violência policial, o anaHabetismo, a doença, que muitas vezes mata pela ausência de um simples remédio para diarréia, não têm
como esperar por tempo algum. O tempo é agora!
Gostaria de encerrar o meu pronunciamento dizendo que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, como sociólogo, como pessoa que entende o
que está acontecendo neste País, se não age é por-

que teme que algum de seus Ministros seja encontrado na sauna ou porque quer ser conivente com
esse tipo de atitude.
Ainda sou daquelas que acredita que o.sociólogo Fernando Henrique Cardoso, por compreender o
Brasil, deve ser capaz de dar a resposta que o Brasil
precisa. E o Brasil não precisa de meias verdades, o
Brasil precisa da verdade por inteiro, verdade essa
que, nesse episódio lamentável, se chama CPI. Só
ela poderá investigar esse caso para que, mais uma
vez, as coisas não acabem em pizza, como muito
bem é colocacio pelos meios de comunicação.
Portanto, da parte de alguns Parlamentares, de
políticos, de homens e mulheres de bem do Acre, é
isso que esperamos; da parte de muitas pessoas do
Congresso Nacional, é isso que deve ser feito; e, da
parte do Governo, é isso que a sociedade brasileira
espera, até para que se justifique o fato de o Presidente Fernando Henrique Cardoso querer mais quatro anos de governo. Que não seja para continuar o
lixo embaixo do tapete.
Durante o discurso da Sra. Marina Sil·
va, o Sr. Geraldo Melo, t<~ Vice-Presídente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, 2 11 Secretário.

O SR. -PRESIDENTE- (Carlos Patrocínio} Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Wilson.
(Pausa.}
_
Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira.
O SR. GUILHERME PALMEIRA (PFL-AL. Pronuncia o _seguin!e clisq.rl'l;o_.}- Sr. Presidente, Sr'ls e
Srs. Senadores, lamento, mais uma vez, vir a esta
tribuna para tratar de dificuldades do meu Estado,
qüe não sao poucas, não só em relaçãó à sua administração, mas principalmente com relação à sua
economia.
São conhecidas em todo o País, particularmente nesta Casa, as dificuldades por que passa o Estaelo de Alagoas, premido entre uma crise do setor público e uma angustiante fragilidade do setor privado.
Aos lances dramáticos que ultimamente nos ·tem
atingido, junta-se a precária situação da Bacia Leiteira da região de Batalha, que é uma tradicional atividade do setor primário alagoano.
.
A produtividade média da população em meu
Estado é duas vezes e meia superior à média brasileira, mas, a des~eito dessa conquista, não temos
condições de competir com os índices de nossos vi-
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zinhos do Mercosul, especialmente a Argentina, que
são três vezes superiores aos nossos. O Ministério
da Fazenda, atendendo a essa realidade, já aumentou para 24% a alíquota de importação de derivados
do leite, desde novembro de 1995. Restam, no entanto, duas graves questões não resplvidas. A primeira é a da iníqua tributação intema•de 32% sobre
os produtos industrializados no Brasil, contra tarifas
vigentes na Europa, por exemplo, que são isentos
na Grã-Bretanha, de 5,5% na França, de 6% na Espanha e na Holanda, e de 7% na Alemanha.
A segunda questão, Sr. Presidente, é a do financiamento adequado, uma vez que os produtores,
no ano passado, tiveram se11sivelmente diminuída
sua produção, em decorrência de, só nessa região,
terem sido vendidas para os Estados da Bahia e do
Ceará nada menos de cinco mil matrizes, com forma
de cobrir os custos crescentes de matéria-prima, de
45,8%, contra um aumento do leite in natura de
apenas um centavo de real por litro.
Ninguém tem dúvidas dos benefícios da estabilidade de preços, que é essencial para o programa
de estabilização econõmica. Mas também sabemos
que a maior quota de sacrifícios tem recaído sobre
as atividades do setor primário, notadamente a agricultura e a pecuária, que são as bases da economia
de Alagoas. Com a desarticulação da agroindústria
do açúcar, que é notória em todo o Nordeste, principalmente em meu Estado; com as dificuldades enfrentadas pelo setor fumageiro de Arapiraca; e com
a crise por que vem passando a Bacia Leiteira, as
conseqüências sociais tomam-se dramáticas, no que
diz respeito à capacidade de absorção da mão-deobra não-qualificada.
Na última semana, os produtores de Batalha,
atualmente com um débito acumulado de R$2,5 milhões, foram surpreendidos com a suspensão d~ seu
crédito, sob a alegação de inadim~lência, que é notória, em face da enorme e insuperável diferença entre aumentos de custos desde o início do Plano Real
e o preço do leite in natura. No primeiro C{ISO, a incidência foi de 45,5%, enquanto que nas: indústrias
que consomem o produto, nesse mesmo ~Jeríodo, foi
de4,1%.
Para demonstrar a situação de penúria em que
se encontram, os produtores locais fizeram uma demonstração na agência local do Banco do Brasil e
distribuíram 30 mil litros de leite à população. Sem
ter mais a quem recorrer, preconizam apenas o refi_nanciamento de suas dividas, como, por sinal, já foi
;feito em outras ocasiões, para outros prodotores rurais, em todo o País.
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É nesse sentido que faço daqui, Sr. Presidente,

-um apelo -aõ nosso Colega, o Ministro da Agricultura,

Arlindo Porto, para que interfira no sentido de obter
do Banco do Brasil o refinanciamento pleiteado, com
prazo de cinco anos, e dois de carência, condições
sem as quais não teremos condições de competir e
manter o nível de atividade econômica de que dependem, direta ou indiretamente, cerca de 300 mil
-pessoas. Pode parecer, Sr. Presidente, que esse número seja inexpressivo em São Paulo, em Minas, no
Rio Grande do Sul, em face do desemprego decorrente da reconversão industrial. Mas, em nosso Estado, ele representa uma parcela ponderável da população economicamente ativa no setor primário, já
de si tão castigado pelas condições adversas que
estamos vivendo.
Estou certo de que a iniciativa do Ministério da
Agricultura e da alta direção do Banco do Brasil
constitui, hoje, a única esperança de sobrevivência
com que pode contar a região de Batalha, que já foi
um dos pólos mais dinâmicos de nossa produção.
Este não é apenas um pedido de ajuda, mas, sobretudo, um apelo em favor da solidariedade, indispensável para a manutenção do frágil equilíbrio brasileiro de que Alagoas é, sem dúvida, o melhor exemplo.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo a palavra ao eminente Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BLOCO-PT-5P.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Senador Carlos Patrocínio,
sr- Senadora, Srs. Senadores, ontem, o Presidente
Fernando Henrique Cardoso agiu corno alguém que
não quer ver as coisas. Disse que tudo não passa
de onda, onda da Oposição. Quero até ler exalamente as palavras do Presidente porque me impressionou a sua atitude. Realmente, não estou reconhecendo no Presidente Fernando Henrique Cardoso
aquela pessoa que ajudou a construir o processo de
democratização, f~endo com que, ao participar de
toda a campanha pela anistia, contra o regime militar, pelas "Diretas Já" e, depois, nas ·campanhas da
Ética na Política, para que nós aqui tivéssemos a
CPI sobre o caso Paulo César Farias com muita
energia e a CPI sobre o Orçamento, também com
muita energia.
Agora, estranho a atitude do Presidente Fernando Henrique Cardoso ao lançar essa operação
"abafa". A declaração do Presidente Fernando Henrique é reveladora: "Se o povo olhar com atenção, é
onda. É compreensível a onda, pois temos adversá-
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rios políticos sem muitas possibilidades de, no voto,
ganhar e eles querem ganhar no tapetão. Não há perigo, o Governo está tranqüilo'. Ora, será que quem
está querendo alcançar o direito de reeleição não está
usando~ exatamente, os procedimentos do tapetão?
Agiria de maneira diferente quem está preocupado com as gravações do Deputado Ronivon Santiago com o Sr.
e que levaram o ex-Presidente
da Câmara dos Deputados, Deputado Luís Eduardo
Magalhães, a perguntar na reunião da Executiva Nacional do Partido: •Alguém aqui duvida da autenticidade do que está nessas fitas?" Um dos parlamentares de maior importância como esteio ao Govémo
usou o argumento da autenticidade da fita para expulsar dois companheiros das fileiras do PFL Isso
não é onda, Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Estranhei também a atitude do Ministro Sérgio
Motta - a quem conheço há tantos anos e de quem
admiro a coragem, franqueza e determinação - de
não ter, de pronto, comparecido à Comissão de Sindicância, convidado que foi, para ali expor com franqueza tudo o que aconteceu e, assim, esclarecer
qualquer dúvida.
Sr. Presidente, Sr" e Srs. Senadores, se o Deputado Luís Eduardo Magalhães se convenceu de
que a fita é autêntica, se o argumento foi utilizado
sem contestação na Executiva Nacional do PFL para
expulsar os Deputados Ronivon Santiago e João
Maia - algo da maior gravidade - então, como dizer
que tudo isso é onda?
Se houve menção ao nome do Ministro Sérgio
Motta no episódio de envolvimento dos Deputados
na forma como consentiram votar em favor da emenda da reeleição, era mais do que natural que S. Exl
aceitasse, de pronto, ir à Comissão de Sindicância
para expor, com muita franqueza, o seu ponto de
vista e esclarecer os fatos. Deveria até mesmo estar
apoiando a constituição da CPI. Mas não foi essa a
atitude do Ministro Sérgio Motta. \
Sr. Presidente, Cartas Patrocínio, gostaria de
relembrar um episódio importante que não dista mui·
to na nossa história. Durante a CPI do prçamento,
em certo momento, houve menção, pdr parte de
Parlamentares, diante do que a Comissão observava, do nome do então Ministro Henrique Hargreaves,
da Casa Civil do Governo Itamar Franco. Estávamos
em 1993. A atitude do Ministro foi dirigir-se ao Presidente Itamar Franco e dizer que, como não queria
prejudicar o Governo, pedia licença do cargo e compareceria à Comissão. O Presidente achou que se
tratava de uma atitude digna.
O Ministro compareceu à CPI, onde falou com
muita franqueza, respondeu às perguntas de todos
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os Deputados e Senadores, inclusive as minhas. E,
em verdade, verificou-se que a sua responsabilidaoo
não era de modo a se condenar por atitude que tinha
então cometido. E. concluída a CPI, rião havendo no
relatório qualquer menção que pudesse condenar
seu comportamento, o Presidente Itamar Franco o
convidou a reassumir o cargo de Ministro-Chefe da
Casa Civil. Assim, ele voltou ao Governo.
Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores,
será que não deveria o Ministro Sérgio Motta refletir
um pouco melhor e perceber que está colocando o
Presidente Fernando Henrique Cardoso em situação
difícil. Sua Excelência começa a ter dificuldades até
de andar nas ruas de seu País. Ontem, em Belo Horizonte, conforme registra o Jornalista Clóvis Rossi,
tamanha foi a segurança montada para o Presidente
da República, com inúmeros helicópteros, viaturas e
policiais, que populares começaram a parar para observar o que estaria acontecendo, office boys se
aglomeravam, o povo queria saber por que o Presidente da República estava com tanta segurança, por
que o Presidente da República estava com medo de
andar pelas ruas de uma cidade como Belo Horizonte, por que tinha dificuldades de chegar ao hotel.
Preocupa-me o caminho por onde está indo o
Presidente Fernando Henrique Cardoso. E tudo começou porque Sua Excelência avaliou que precisava
de mais quatro anos. Não ouviu as recomendações
de Nelson Mandela que, como já registrei, mesmo
tendo direito de reeleição previsto na Constituição,
anunciou que não vai concorrer e disse a seus amigos - com os quais l'.onversei em visita à África do
Sul - que havia observado como outros chefes de
Estados se desgastavam fazendo tudo para continuarem no Poder.
A Srl Marina Silva - Permite V. Ex" um aparte?
O SR. EDUARDO SÚPUCY- Um inStante, nobre Senadora Marina Silva, já concederei o aparte a

v. Ex".

Mas, nobre Senadora Marina Silva, preocupa-me
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso 1enha
dado ouvidos mais ao Presidente Alberto Fujimori e ao
Presidente Cartas Menem, nessa insistência em conquistar o direito de reeleição, do que a um estadista
como Nelson Mandela E quem é que tanto o estimulou, tanto argumentou de que era necessário permanecer rião apenas quatro anos, quebrando a tradição republicana e insistindo tanto no direito de reeleição? O
seu maior porta-voz e aliado, Ministro Sérgio Moita.
O Ministro precisa ser o primeiro, agora - se
quiser efetivamente defender o Presidente Fernando
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Henrique Cardoso, colocar Sua Excelência numa situação que seja adequada, eticamente irrepreensível
-, a refletir sobre aquilo que fez o Ministro Henrique
Hargreaves quando disse ao Presidente Itamar
Franco que era melhor então ele comparecer à CPI,
para esclarecer os fatos e não deixar em situação difícil o Governo Itamar Franco. Isto aconteceu no final
de 1993, portanto há três anos e pouco.
Concedo o aparte à Senadora Marina Silva.
A Sr! Marina Silva - Parabenizo V. Ex" pela
abordagem e pela forma como está conduzindo o
seu pronunciamento, que me parece ser a prática de
V. Ex" nessa tribuna. Também tenho seguido esse
caminho. Escuto muitas pessoas falarem uma frase
que é atribuída ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso, em que Sua Excelência pediu que esquecêssemos o que escreveu. Eu diria que é impossível
esquecermos o que o Presidente Fernando Henrique
Cardoso escreveu, porque foi muito importante para
a democracia deste País, para os homens e mulheres de bem deste País, que querem construir este
País pelo caminho correto. Não sou daqueles que .
torcem para que o Presidente Fernando Henrique tenha dito essa frase; e nem sou daqueles que torcem
para que Sua Excelência esqueça. ele mesmo, o
que escreveu. Pelo contrário, estou aqui, e pareceme que V. Ex" também, para lembrar não só o que
ele escreveu mas o que fez quando, como Senador,
teve participação importante em vários episódios da
história política do Brasil. Então, a frase do Presidente Fernando Henrique Cardoso, ontem, de que o que
está havendo é apenas onda da Oposição, que está
querendo se utilizar desse episódio para ganhar as
eleições no tapetão, não é apenas uma frase infeliz,
mas uma avaliação, um procedimento infeliz de um
homem que, como já falei, conhece os problemas do
Brasil, que já deu e pode dar um'\ grande contribui-ção a este País. Uma coisa que m$ preocupa, Senador Suplicy, é as pessoas começarem a avaliar que
são imprescindíveis. Quando alguém começa a avaliar que não há ninguém capaz de fazer p que ele
está fazendo, e que, por isso, ele é neces5ário, fundamental, e começa a justificar as suas ações quase
como acontecia antigamente, no período feudal, com
a realeza, com a nobreza - quando eram atribuídos
a essas pessoas poderes quase divinos, superiores,
e elas eram insubstituíveis -, quando alguém começa a pensar dessa forma, os fins justificam lançar
mão de todos os meios. Lamento que, neste momento, o Governo, no afã de aprovar a reeleição e
por avaliar que um único homem deve subordinar o
talento de milhões de brasileiros, esteja trilhando um
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caminho muito perigoso. E o meu alerta é para que
sejam ouvidos mais aqueles que têm exemplo a dar
ao mundo, como é o caso de Mandela, do que aqueles que dão exemplos muitos duvidosos para a democracia e a construção de uma SQCiedade mais
justa, como é o caso de Fujimoriedo Presidente da
Argentina. Gostaria de parabenizar V. Ex" pelas observações que está fazendo, V. Exª q':!e, mesmo
como um dos principais articuladores da Oposição
no Senado da República, tem sempre um procedimento adequado, pautado, acima de tudo, pelo interesse público. Faço questão de lembrar que o Presi·
dente Fernando Henrique Cardoso escreveu coisas
que são fundamentais para qualquer Presidente colocar em prática, quanto mais sendo ele próprio
quem as escreveu e sendo ele próprio o Presidente
da República. Não deve Sua Excelência pensar que
é imprescindível e que, por isso, pode lançar mão de
tudo para continuar na Presidência da República.
Não são permitidos todos os meios para se chegar a
um fim, senão o fim alcançado não terá a nobreza
de propósito com que foi proposto no início. Muito
obrigada.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço à Senadora Marina Silva.·
O Presidente Fernando Henrique Cardoso, inúmeras vezes, conforme lembrou V. Ex", escreveu artigos importantes, de alerta sobre a prática de proce-dimentos incorretos.
Um artigo de Sua Excelência na Folha de
S.Paulo, quando era Senador, ao tempo da Constituinte, denominado "É Dando que se Recebe", fazia
uma crítica contundente aos prõêedimentos do Poder Executivo, que estava - segundo o noticiário - a
oferecer a concessão de canais de televisão para
convencer Parlamentares a se definirem, se não por
seis, pelo menos por cinco anos ·,para o mandato
~
presidencial.
Ora, Senadora Marina Silva, observo que o Ministro Sérgio Motta preferiu apenas enviar uma nota
à Comissão de Sin.dicãncia em vez de a ela comparecer e esclarecer todas as dúvidas.
Com respeito à questão da televisão, que teria
sido objeto da barganha com o Deputado Ronivon
Santiago, o Ministro contestou a denúncia de que teria entregue uma retransmissora de TV àquele Deputado acreano, dizendo que:
4

"A transcrição das conversas publicadas não contém nenhum fato real ou acusação concreta. Os fatos citados são absurdos, mentirosos e, diria, surrealistas."
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O Ministro criticou a manchete da Folha ( ...), chamando-a de "enganosa, caluniosa e tendenciosa, com nítidas e estranhas
intenções políticas.•
Diz o jornal que:
A informação sobre a .retransmissora
consta de conversa entre Rdnivon e um interlocutor que prefere não ser identificado, a
quem a Folha chama de "Senhor X".
O diálogo de Ronivon Santiago é:
"Tive lá com o Sérgio Motta. Tu tá sabendo que eu tõ com a ... levando uma televisão, o canal 40, né? De Quina ri", afirma
Ronivon.
Quinari é o nome da região em que
fica a cidade de Senador Guiomard, onde
está instalada a retransmissora.
Sobre este ponto, diz a nota de Sérgio Motta a
respeito da RTV em Senador Guiomard:
Com base no artigo 10 do Regulamento de Serviços Especiais de Repetição e Retransmissão de Televisão (RTV), aprovado
pelo Decreto nº 81.600, de 25.04.78, foi outorgada Permissão por meio de Portaria 355
de 09.05.96, publicada no D.O.U. de
16/05/96, à V&N Imagem e Som Lida, para
executar os serviços especiais de repetição
e de retransmissão de televisão, em UHF,
na cidade de Senador Guiomard, no Estado
do Acre, através do canal 40, utilizando estação terrena receptora de sinais de televisão repetidos via satélite, visando retransmitir os sinais gerados pela Rádio e Televisão
OM Lida., concessionária/executante do
Serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná
A Permissão foi outo~ada em função do
que consta no Processo 53.609.000027/95,
de 04.04.95, sendo cotistas Valcy de Souza
Campos, com 18.000 cotas, e t,.lilza Maria
Freitas Campos, com 2.000 cotas."'
E ainda prossegue:
"Em 30 de maio de 1996 por meio da
Portaria 011, publicada no D.O.U. de
25.06.96, o delegado do Ministério das Comunicações no Estado do Acre, no uso de
suas atribuições e tendo em vista o que
consta no processo já mencionado, autorizou a instalação das estações e utilização
dos equipamentos da V&N Imagem e Som
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Lida, desde que observadas ·as condições
técnicas previstas ·no Plano Básico de Retransmissão de Televisão (PBRTV) e na potência de 0,1 (zero vírgula um) quilowatts.
Determinou, ainda, que no prazo máximo de
24 (vinte e quatro) meses, a partir de 25-696, a entidade efetivasse a instalação e requeresse a necessária vistoria para fins de
licenciamento.
A V&N Imagem e Som Lida., de acordo com o regulamento, comunicou a conclusão da instalação em 25/03197, requerendo
vistoria e iniciando ativação experimental em
26-3-97. A não-operação nas condições da
permissão poderá gerar uma ocorrência de
lacração, assim como a posse por outra
pessoa que não a outorgada pelo Ministério
das Comunicações. •
Agora, vou ler um trecho do jornal Folha de
S.Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Mesa apenas alerta V. Exº de que o seu tempo já se
esgotou.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Vou concluir,
Sr. Presidente.
Como, anteontem, o Ministro apareceu, em
foto, lendo um artigo da Folha de S. Paulo e, ontem,
de O Estado de S.Paulo, vou ler um breve trecho
desse último, que diz:
"Permissão para TV Coincidiu com Votação.
Concessão foi feita a Campos na mesma semana da aprovação do projeto de telefonia Celular.
Segundo os jornalistas João Domingos
e Ricardo Amarai:
O motorista de táxi Valcy de Souza
Campos, que foi cabo eleitoral do Deputado
Ronivon Santiago - sem Partido-AC -, recebeu permissão do Ministério das Comunicações para operar uma retransmissora de televisão - RTV - na mesma semana em que
foi aprovado, na Câmara, o projeto sobre a
exploração de telefonia celular e comunicações por satélite.
Santiago, suspeito de ter recebido
R$200 mil para votar a favor da reeleição, foi
um dos quatro Deputados da Bancada do
Acre que aprovaram a lei dos celulares.
Em-conversa-gravada e divulgada ontem, pelo jornal Folha de S. Paulo, Santiago
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disse ter ganho do Ministro das Comunicações; Sérgio Motta; uma Televisão no Município de Senador Guiomard (AC), que estaria registrada em nome de "um amigo•. A
distância de nove meses entre a data da outorga e a votação da emenda da reeleição,
em fevereiro, foi usada como argumento por
Moita e pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso para negar qualquer relação entre
a RTV.e uma suposta compra de votos.·
Conclui, Sr. Presidente:
•o exame das datas demonstra a coincidência entre a permissão dada a Campos
e o apoio a outro projeto importante do Governo. A portaria que concedeu a emissora
é do dia 9 e foi publicada no Diário Oficial
do dia 16 de maio de 1996. No dia 14, a Câmara aprovou os celulares. •
Ora, Sr.Presidente, é necessário que o Ministro
Sérgio Moita compareça ao Congresso Nacional,
que S. ExA aceite o convite da Comissão de Sindicância. Eu até diria que ele deveria ter sido o primeiro a dizer: "Vou comparecer, sim, e apóio a formação da CPI. Vou comparecer para prestar todos os
esclarecimentos•. Quem sabe possa ele seguir o
exemplo do Ministro Hargreaves, que procurou deixar na melhor situação o seu amigo e então Presi·
dente Itamar Franco.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Leomar Quintanilha.
São lidos os seguintes:
Bras~ia,

15 de maio de 1997

Senhor Presidénte,
Cumprimentanêlo-o cordialfrit:lnte, indico a V.
ExA o meu próprio nome e o do r\obre Senador Ernandes Amorim, como Titular e Suplente, respectivamente, para comporem a Com1ssão Temporária destinada a analisar a programação de rádio e TV, no
País (req. n2 470/95, aprovado em 18-4-95), em
substituição aos nobres Senadores Antônio Carlos
Valadares e João França, anteriormente indicados.
Na oportunidade, renovo os meus protestos de
estima e consideração. Senador Epitácio Cafeteira,
Líder do PPB.
Brasília, 15 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o o cordialmente, indico a V.
ExA os nomes dos nobres Senadores Levy Dias e
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Fernandes Amorin como Titular e Suplente, respectivamente, para comporem a Comissão Temporária
destinada a elaborar e apresentar Projeto de Resolução reformando o Regimento Interno (Requerimen~Jl; .201/95, aprovado em 7-3-95), em substituição
aos nobres Senadores José Roberto Arruda e Osmar Dias, anteriormente indicados.
Na oportunidade, renovo os meus protestos de
estima e consideração.
Senador Epitãcio Cafeteira, Líder do PPB.
Brasília, 15 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico a V.
ExA o nome do nobre Senador Levy Dias, como Suplente para compor a Comissão Temporária destinada a estudar a reforma político-partidária (Requerimento n2 518/95, aprovado em 19-4-95), em substituição ao nobre Senador Antônio Carlos Valadares,
anteriormente indicado.
Na oportunidade, renovo os meus protestos de
estima e consideração. - Senador Epitácio Cafeteira, Líder do PPB.
Brasflia 15 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Cumprimentando-o cordialmente, indico a V.
ExA, os nomes dos nobres Senadores Ernandes
Amorim e Levy Dias, como Trtular e Suplente, respectivamente, para comporem a Comissão Temporária destinada a examinar o Projeto de Lei da Câmara n2 118 de 1984, que "institui o Código Civil",
em substituição aos nobres Senadores Bernardo
Cabral e Antônio Carlos Valadares, anteriormente indicados.
Na oportunidade, renovo os meus protestos de
@tima e consideração. - Senador Epltácio CafeteiLíder do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Serão feitas as substituições solicitadas.
A Presidência recebeu o Aviso n2 288, de
1997, de 15 do corrente, do Presidente do Tribunal
de Contas da União, encaminhando cópia da Decisão n2 262, de 1997, adotada pelo referido Tribunal,
na Sessão Ordinária do Plenário de 14 de maio do
corrente ano, bem como dos respectivos Relatório e
Voto que a fundamentam, referente à auditoria realizada no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da
Telebrás, em atendimento à solicitação da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito, criada através do
Requerimento n2 493, de 1991-cN, destinada a investigar as causas e as dimensões do atraso tecno-

ra,

MAIO 1997

ANAIS DO SENADÕ FEDERAL

lógico nos processos produtivos da indústria brasileira, bem como nos processos de pesquisa e instituições de ensino e pesquisa do Brasil. (Diversos n2
27, de 1997)
O expediente ~erá anexado ao processado do
Requerimento !i2"493, de 1991-CN, e, vai, em cópia,
à Comissão de Fiscalização e Controle.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de
emendas aos Projeto de Resolução n2 58, de 1997,
de autoria do Senador Coutinho Jorge, que altera o
Regimento Interno do Senado Federal e dá outras
providências.
Ao Projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será anexada ao processado do Projeto de Resolução n2 66, de 1995, que trata da reforma do Regimento Interno, de conformidade com a
decisão tomada em Sessão de 1O de março de
1995.
Concedo a palavra ao eminente Senador Leomar Quintanilha.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB-TO.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, nobres Senadores, esta casa
tem demonstrado sua preocupação e discutido, em
diversas ocasiões, questões relacionadas com os
desequilíbrios regionais.
Não faz muito tempo, uma Comissão Mista, integrada por membros desta Casa e da Câmara dos
Deputados, visitou diversos Estados deste País e
constatou in loco as mais diversas formas de injustiça social e económica que encontramos neste Brasil
das contradiçõeis. A referida Comissão relatou, de
maneira brilhante, através do nobre Senador Beni
Veras, num trabalho abrangente, profundo e que
chamava a atenção das autoridades brasileiras para
essa situaçãO,"'q\fe, no meu entendimento e pelas
constatações dos··dados, não sofr~u qualquer alteração.
Ora, Sr. Presidente, quando se fala em desequilíbrios regionais, entende-se que se trata das diferenças existentes entre as regiões pobres ·e as regiões ricas, entre as regiões desenvolvidas e as regiões
mais atrasadas e subdesenvolvidas e, por conseqüência, da situação em que vivem as populações
dessas regiões.
E como V. Ex!', Sr. Presidente Carlos Patrocínio, também represento um Estado que integra a
parte punida desse cenário nacional, que significa a
parte pobre, a parte excluída, a parte despojada dos
meios e das condições intra-estruturais necessãrias a oferecer uma condição condigna a nossa gente.

65

Representamos, sim, nesse quadro injusto das desigualdades regionais, a parte em que se ressaltam as
formas mais diversas de injustiça imposta ao nosso
povo: a mortalidade infantil, o índice elevado de desemprego, o índice elevado de analfabetismo, as
conseqüências llefá.sfas da inexistência de uma estrutura que permita a essas regiões atrasadas ou
subdesenvolvidas organizarem a sua economia; promoverem um processo de geração de renda e empregos que permita à população, irmãos nossos que
vivem nesses Estados, ter uma vida digna, uma vida
comparável àquela que já se observa nos Estados
mais desenvolvidos.
Mas é preocupante notar que já no limiar do
terceiro milénio, o Brasil dos contrastes, o Brasil das
contradições, o Brasil das injustiças ainda continua a
afrontar a dignidade do ser humano, ainda continua
a afrontar a competência e a decisão das autoridades deste País, em razão de não termos encontrado
ainda uma maneira eficaz para a solução desses
problemas que se destacam com esses desequilíbrios, com essas desigualdades regionais.
Sr. Presidente, comungo o espíri1o privativista,
entendo que o processo de desenvolvimento não se
faz com uma mão só. É preciso que as instituições
públicas tenham como parceiros a comunidade e,
particularmente, a iniciativa privada. Mas não temos
como obrigar as empresas, principal fator gerador de
riquezas e de empregos, a instalarem-se nas regiões
pobres, que oferecem condições adversas, precárias, como a inexistência de infra-estrutura, de estradas, de comunicação, de energia elétrica que lhes
possibilitem desenvolver com vantagens os seus
empreendimentos.
Aí, sim, mesmo não defendendo - como não
defendo - o Estado empreendedor, é compreensível
que nessas circunstãncias o Estado faça sua parte;
é compreensível que busque promover uma distribuição mais equilibrada das receitas, do bolo que se
recolhe neste País. E pode o Estado, Sr. Presidente,
utilizar o arsenal de instrumentos que tem - subsídios, incentivos, orientação, facilidades - para que
os parceiros mencionados por mim, principalmente a
iniciativa privada, possam contribuir de forma decisiva para se estabelecer um processo de desenvolvimento nas regiões mais pobres deste País, notadamente as Regiões que representamos: o Norte e o
Nordeste.
Constato com muita tristeza e com muita preocupação que um estudo recente feito pelo IPEA, o
Instituto de Pesquisa -Econôrrilca .Aplicada, e pera:
Fundação Getúlio Vargas revela que o próprio Go-
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vemo, que deveria tomar a principal iniciativa ou ser
o carro-chefe das iniciativas que viriam corrigires5es
desequilíbrios regionais, continua alocando um volume maior de recursos para as regiões mais ricas.
Veja bem, Sr. Presic!_~te;..segundo matéria publicada pelo Jornal de Brasfiia do dia 12 deste mês,
os investidores ignoram as regiões pobres. Na luta
que travamos para atrair investidores e investimentos para as regiões mais pobres, verificamos que os
grandes investidores preferem as regiões ricas, que
é um mercado demograficamente mais denso, com
mão-de-obra mais qualificada, infra-estrutura pronta,
enfim, com as condições adequadas para instalar
seus empreendimentos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, devido à inexistência dessas condições é que Estados como T ocantins, como os que integram as Regiões Norte e Nordeste continuam penalizados. O próprio BNDES, instrumento de fomento do Governo, deveria tomar a-iniciativa de criar condições para que nas regiões pobres
existissem investimentos efetivos que mudassem a
face dessa situação que afronta a todos nós.
Aloca-se maior volume de recursos na Região
Sul e na Região Sudeste, segundo dados que o
IPEA nos apresenta. Segundo estudo realizado por
esse instituto, a retomada dos investimentos do
País, com a globalização da economia, pode piorar a
concentração de renda e os desequilíbrios regionais,
aumentando a distância entre os dois brasis: o pobre
do Nordeste - e aqui não menciona, talvez por um
lapso, a Região Norte - e o rico do Sul.
Estudos preliminares do IPEA apontam para
uma concentração de novos investimentos no Centro-sul do País e alertam para o fato de que o Banco
Nacional do Desenvolvimento Econõmico e Social BNDES, passou a privilegiar os investimentos no Sul
e Sudeste.
~ ·,
,
Ora, Sr. Presidente, Ô quadr\:> ainda traz dados
que relatam um histórico da transferência de 1987 a
1995, quando o setor privado transferiu para a Região Norte 4% dos seus recursos; para a Região
Nordeste, 3,4%; para a Região SudeSte; 89,1%;
para a Região Sul, 2.2%.
Há previsão para o período compreendido entre 1995 e 2000: Região Norte, 7%; Nordeste, 17% um pequeno incremento; e mais ainda para a Região
Sudeste, numa forma concentradora, 64,3% dos
seus recursos; Região Sul, quase 10% desses recursos. Falo do setor privado. Vejam, Srs Senadores: o BNDES, que em 1991 investiu 7% e em 1995
3% na Região Norte, na Região Nordeste 24% em
1991 e 15% em 1995, investiu na Região Sudeste
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42% em 1991 e 49% em 1995 e na Região Sul23%
-erril991 e 25% em 1995. Os desembolsos de 1991
a 1995, pelo BNDES, ainda refletem essas concentrações exorbitantes de recursos nas Regiões Sul e
Sudeste, em desvantagem às regiões hoje mais pobres e mais necessitadas deste País. Não conseguimos entender e não poderemos concordar que situações dessa natureza se repitam.
É importante tanto o alerta feito pelo Senador
Beni Veras, em 1993, quanto o que trazemos hoje a
esta Casa chame a atenção dos nobres Pares, representantes das Regiões Norte e Nordeste para
essa situação aviltante, com a qual não podemos,
definitivamente, concordar, para que possamos inverter o fluxo desses investimentos, a fim de oferecermos às regiões mais pobres, que têm certamente
maiores dificuldades em organizar sua economia, os
meios necessários para fazê-lo e, com isso, resgatarmos a dignidade dos brasileiros que têm os mesmos direitos daqueles que vivem nas regiões mais
desenvolvidas deste País.
Sr. Presidente, espero que possamos, a partir
desta Casa, alertar a equipe econõmica do Governo
Fernando Henrique Cardoso para que o seu Plano
de Governo seja reexaminado e essa situação definitivamente alterada, acabando assim com essa situação de excluídos, descamisados, despossuídos,
dos sofridos e, conseqüentemente, promover um
verdadeiro equilíbrio, que é o que bem recomenda a
convivência harmónica entre os brasileiros de qualquer região deste País,
Era o que eu tinha a registrar, Sr. Presidente.
- O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy para uma breve comunicação.
O SR. EDUARDO SUPLICY (BLOCO-SP.
Para uma breve comunicação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, faço esta breve comunicação
para retificar, historicamente, o que há pouco disse.
Sr. Presidente, quero esclarecer que o Ministro
Henrique Hargreaves, após se licenciar do cargo
para prestar esclarecimentos à CPI do Orçamento,
retomou à Casa Civil, e não à Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos como havia dito. Posteriormente, já no Governo Fernando Henrique Cardoso,
S. Exª, por algum tempo, presidiu a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.
Sr. Presidente, quero ainda fazer o registro de
uma carta que encaminhei ao Ministro do Exército,
Exm2 Sr. Zenildo Gonzaga Zoroastro de Lucena, juntamente com cartas que recebi do Jornalista Henri-
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que Poloponsky, onde ele observa que foi um dos
proponentes, senão o primeiro proponente, da mudança do nome do antigo Ministério da Guerra para
Ministério do Exército, e pede o reconhecimento
como o autor da idéia ainda em vida, uma vez qu~
fez 74 anos no último dia 18 de abril. ,
-~
A proposta da mudança do nome do Ministério,
feita pelo jornalista, acabou acontecendo por sugestões enviadas à imprensa na época.
O Sr. Henrique Poloponsky enviou-me um artigo assinado por ele, datado de 1962, publicado no
Diário Fluminense, que se denomina "Ministério da
Guerra Deve Ser Denominado Ministério do Exército•. Através de uma série de considerandos, esse
jornalista sugere que o Ministério da Guerra seja modificado para Ministério do Exército, explicando que
os demais Ministérios das Forças Armadas se chamam Marinha e Aeronáutica, não havendo motivo
para manter-se o nome de Guerra no outro Ministério. E aludiu também a abolição da palavra •guerra•
do dicionário por ser uma palavra indesejável, perturbadora da paz social e, sobretudo, dizendo que o
Brasil, que manifestava o desejo de coexistência pacífica com todos os povos, não deveria ter um Ministério da Guerra, mas sim o do Exército.
Sr. Presidente, ao fazer o levantamento do histórico, detectei que, em 1964, o SenadorVasconcellos Torres, já falecido, e também o Deputado Emanuel Waismann apresentaram projetas para a mudança do nome do Ministério da Guerra para Ministério do Exército. Mas, ambas as iniciativas acabaram sendo rejeitadas e arquivadas, .uma vez que
isso só poderia acontecer, constitucionalmente;-por
proposta do Executivo.
A troca de nomes aconteceu em 1967, por ocasião da promulgação do Decreto-lei n2 200.
Ao enviar essa carta ao Ministro Zenildo Zo~s
tro de Lucena, sugiro que S. Ex" enpaminhe uma ealta
ao Jornalista Henrique Poloponsky'agradecendo-lhe e
reconhecendo o seu mérito pela sugestão que acabou
sendo acatada. Segundo informação dada pelas cartas desse jornalista, não houve o recon~o. à
época, de que a idéia havia surgido de sua Iniciativa E
ele gostaria de, ainda em vida, ver o registro - e aqui o
faço- de que, em 1962, já havia proposto publicamente essa idéia, que foi acatada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Casildo
Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, retor-
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no ao tema da educação, uma vez mais, por seu intrínseco significado e por estar convencido de que
ao Parlamento não é lícito omitir-se em assunto de
tamanha importância para o País.
Desta feita, desejo focalizar uma decisão tomada pelo Ministério da Educação e do Desporto logo
nos primeiros meses do atual Governo, implementada experimentalmente no segundo semestre do ano
passado e cujos resultados foram há pouco anunciados. Trata-se do Exame Nacional dos Cursos, popularizado pelo nome de "Provão".
A fim de que não paire qualquer tipo de dúvida,
faço questão de, liminarmente, extemar o meu ponto
de vista francamente favorável à avaliação do sistema
educacional. Não acredito -e nisso não faço outra coisa senão acompanhar a esmagadora maioria dos que
atuam na área - numa educação de qualidade que
cumpra a sua função precipua de formadora de cidadãos preparados para compreender, refletir e agir no
mundO em que ViVem-;-sem a utilização de mecanismo
adequado de avaliação de seu desempenho.
Também estou entre aqueles que sabem ser a
avaliação um tema recorrente nos estudos e debates
que profissionais interessados na educação vêm fazendo, no Brasil, nas últimas décadas. É importante
ressaltar esse aspecto para que não caiamos na tentação - que desgraçadamente tem atingido alguns
de seus dirigentes - de imaginar que o tema somente agora tem vindo à baila. Não, definitivamente não!
Por mais que isso possa incomodar a alguns, a verdade é que temos uma• história, e muito do que hoje
pode estar sendo realizado é fruto do tempo, muitas
vezes de longa e difícil maturação.
Faço essas observações preliminares, Sr. Presidente, exatamente para ressaltar a minha posição
de defesa intransigente de uma educação de qualidade, em todos os níveis e graus, que, aberta a todos, não admita qualquer forma de exclusão. Para
tanto, repito, nada mais útil e indispensável para o
sistema do que contar com instrumentos ágeis e
adequados de avaliação, interna e externamente,
identificando os pontos positivos - para serem mantidos e estimulados - e os negativos - para uma óbvia correção de rumos.
Infelizmente, o "Provão", tal como proposto e,
principalmente, da forma como foram apregoados
seus primeiros resultados, está longe, muito longe, do
que se imagina ser uma avaliação correta e confiável.
Em primeiro lugar, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
Senadores, o Exame Nacional de Cursos padece de
um erro de origem, cuja gravidade se acentua por
tratar-se de um tema polêmico: não houve o salutar

debate que pudesse orientar a formulação da proposta. Como bem salientou a Educadora Vanilda
Paiva, em artigo publicado no jornal O Globo, edição de 10 de abril de 1995, "se a avaliação é sem• pre um assunto polêmico, sua discussão pública torna-se um saudável indicador de maturidade democrática"_ Ora, isso não se deu no caso' em questão.
Anunciado com a clara intenção de provocar
impacto, ganhando manchetes e generosos espaços
nos meios de comunicação, o Provão deu a impressão de ser uma medida fadada a medir a capacidade de nossas instituições de ensino superior, tendo
condições de identificar os pontos fracos do sistema.
Para muitos, especialmente para aqueles que atuam
nas universidades públicas, ficou a incõmoda sensação de algo montado não para averigüar seu desempenho mas, prioritariamente, para puni-las por eventuais desacertos.
Em texto escrito para a Folha de S. Paulo, em
24 de março de 1995, o Professor José Arthur Giannotti foi enfático: "A medida não foi bem estudada e
até agora não estou convencido de que logrará os
efeitos desejados. Se os cursos universitários precisam ser melhorados, não creio que essa nota final
possa avaliar a instituição".
Há, ademais, outro aspecto que não pode ser
olvidado. A página de opinião do Correio Braziliense acolheu, no último dia 6 de maio, artigo assinado
pelo Presidente da União Nacional dos Estudantes,
Orlando Silva Júnior, no qual é citado o Presidente
da Universidade Harvard, Derek Boole "Uma forte
ênfase em testes uniformes ameaça trivializar o ensino preparatório e privá-lo de diversidade, ao orientar a instrução um tanto exageradamente na direção
de um meio simples e imperfeito de aferição. Tal política não há de interessar ao corpo docente, muito
menos aos estudantes mais capazes, por não encorajar um esforço de base ampla p~ra realçar a qualidade da educação".
O mais grave, no entanto, é a denúncia feita
pelo Presidente da UNE de que instituiçi}f!s de reconhecida deficiência acadêmica obtiveram bom conceito no Provão em função de terem submetido seus
alunos a testes simulados, enfim, a uma preparação
intensiva e exclusiva para o exame do MEC. Para
quem tem memória, há que se recordar a fantástica
expansão de empresas educacionais que, nos anos
70, se especializaram na preparação de alunos aptos a enfrentar os testes objetivos que, àquela época, proliferavam nos exames vestibulares. Assim, a
"eficácia" dos resultados sobrepunha-se aos valores
maiores e definidores de uma educação qualificada.

Quantos jovens, doravante, não se sentirão atraídos pela falsa noção de competência de uma instituição de ensino superior, cujo mérito reside no desenvolvimento das habilidades de seus formandos em responderem bem a um teste de fim de curso? Quantas
mazelas não poderão ser encobertas em instituições
desSa natureza, muito mais preoCupadas erri adestrar
seus alunos que formar cidadãos competentes?
São questões, Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, rigorosamente pertinentes e que precisam ser
enfrentadas. Mesmo porque, em que pese a insistência do Sr. Ministro da Edu91ção e dg_Q~P<lrt9 e_mafir-.
-mar que o Pro\rão éo-primeiro passo para a avaliação
da educação superior, concretamente nada além dele
foi proposto até o momento. A esse respeito, deploro a
decisão .da atuéll_ges.tão do MEÇ_ de, na prática, ter
abandonado a feliz iniciativa do Governo Itamar Franco
de promover avaliação institucional da unjversidade
brasileira. Sob-a iiderariça
Professor Murílio Hingel,
então Ministro da Educação, foi lançado um programa
-o PAIUB- que, centrado nos cursos de graduação,
envolvia, sucessivamente, a auto-avaliação, avaliação
externa e a execução das medidas necessárias à melhoria dos cursos.

do

Optou-se, infelizmente, pelo caminho mais simples e, ao mesmo tempo, de fortíssimo apelo publicitário. Temo que, seguindo esse diapasão, o Ministro
Paulo Renato acabe por permitir que suas grandes
realizações possam ser diminuídas ou confundidas
com jogadas de marketing, o que não é bom para
sua biografia e péssimo para a Educação brasileira.
Espero, sinceramente, que se abra·um franco
debate sobre o Exame Nacional de Cursos, discutindo-se a metodologia empregada, o alcance de suas
metas, a possível utilização de seus resultados.. Afinal, a arrogância nunca foi a melhor conselheira.
Sr. Presidente, é claro que há necessidade de
se corrigirem distorções, de melhorarem várias universidades, vários cursos espalhados pelo Brasil
afora, para que, na verdade, eles tenham qualidade
e possam transferir conhecimentos profundos aos
nossos estudantes; sem nenhuma dúvida. Mas não
se vender a idéia de que vários cur5os superiores receberam nota A na qualificação do Provão, usando
isso como marketing, usando os meios de comunicação, as televisões etc e dizer: A nossa é qualificada, a nossa tem a letra A; as outras, com as notas B,
C, D, estão desqualificadas. E aí começa a haver
uma discriminação muito forte entre os estudantes: E agora, como vai ser? Como vou ficar? Estou sendo diferenciado do meu colega que estuda numa
universidade que recebeu a qualificação da letra A,
ou coisa que o valha.
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Essa exploração de marketing que está ocorrendo em vários pontos do País, por várias universidades, por vários cursos superiores que receberam
essa qualificação, em detrimento dos outros, não sei
se vai levar a bom termo.
É necessário, sim, procurar as deficiências e
corrigi-las, mas sem extravasar, sem: fazer esse espalhafato publicitário, em detrimento de estudantes,
de outros cursos, de professores. Temos que encontrar os meios e os mecanismos de melhorá-los, de
fazer com que haja uma eficiência mais ou menos
generalizada, uma isonomia de padrão das nossas
universidades no País inteiro.
Sr. Presidente e nobres Colegas, eram essas
as considerações que eu desejava trazer, no dia de
hoje, em relação ao Provão, como é conhecido no
Brasil inteiro.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Não
há mais oradores inscritos.
Os Srs. Senadores Artur da Távola e Edison
Lobão enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na forma do disposto do art. 203, do Regimento Interno.
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB-RJ)- Sr.
Presidente, Sris e Srs. Senadores, quem é a favor
das privatizações precisa estar mais alerta do que
quem é a elas contrário.
O êxito do processo de privatização deriva de um
pressuposto: o da maior eficiência da empresa privada E do rigoroso cumprimento das cláusulas de responsabilidade com os serviços públicos contratados.
No Brasil, se o Estado se tem revelado mau
administrador, igualmente jamais se mostrou bom
fiscal. Aí estão os serviços de ónibus urbanos e alguns meios de comunicação, rádio e TV, desabusados na linguagem chula, nos programas de baixo calão, onde até homens seminus de cuecas com a efígie de Nossa Senhora são apresentados e onde cena~ grotesças de prostitutas cm~osições (além do
mais horrendas) oferecem seus rviços pelo telefone. O que faz o poder concedente. Nada.
Nessa linha, trago-lhes hoj& a preocupação pelos
cortes de luz no Rio de Janeiro e nem me retiro aos da
área da Ce~. porqe ali estava um caos que levará pelo
menos um ano para ser ordenado, mas aos da Ught
As interrupções têm causado prejuízos ao comércio, queimas de equipamentos tanto domésticos
como públicos, como ocorreu no caso de bombas da
Cedae. Além de desconforto, gente presa nos elevadores, um transtorno.
Sim, é cedo para cobrar e pode ser que depois
melhore.
Há, porém, algumas questões que o consórcio
vencedor tem que resolver. Ele é acusado de haver
errado em alguns passos iniciais. Diga o que disser,

os cortes de luz aí estão para atestar o erro. E antes
não existiam na quantidade atual.
Eis o que gente do ramo afirma:
1) Houve redução drástica de mão-de-obra (critério puramente económico) ~em avaliação criteriosa.
2) Fecharam-seotlàis de quatro mil postos de
trabalho .
corpo técnico foi desmontado.
4) Não vieram investimentos necessários.
Empresas ora privatizadas vinham carregadas
de enxúndia funcional, vícios corporativos, influências políticas, muitas delas vivendo mais para seu
funcionalismo que para o serviço. Verdade. Mas verdade também que eram possuidoras de quadros capacitados, que associavam um certo sentido social
inerente a necessidades específicas de setores carentes da sociedade e isso que se transformava em
defeito econômieo muitas vezes compensava-se
com a regularidade dos serviços e suas compensações sociais. Com a Cedae, por exemplo, tal se dá.
Ainda assim, a privatização é preferível. Não, porém, sem fiscalização e sem controle, como no caso
dos ónibus e dos canais de rádio e TV. A privatização
deve ser um aperfeiçoamento, jamais a entrega apenas de bons negócios a grupos vorazes. Não digo que
seja o caso da Ught atual. E cedo para afirmar. Não é
cedo, todavia, para começar a cobrar da agência formada quando da privatização e do Dinai do Ministério
das Minas e Energia o respeito absoluto aos compromissos com a efiCácia e com a qualidade dos serviços.
Este começo não está bom e as rédeas parecem soltas por um certo deslumbramento paralisante que o
País vive nessa fase de lua de mel com as privatizações. Elas são necessári<:!s, sim, porém os grupos empresariais nacionais e internacionais que se apresentam, não obstante suãidoneidade, não são compostos
de santinhos nem de gênios infalíveis.
A Assembléia Legislativa do Rio já criou uma
Comissão Especial para saber a razão de tantos
"apagões" e para fisl<alizar a rígida execução dos
compromissos. No SeRádo tenho cobrado o mesmo
e o faço deste artigo, igualmente.
Vamos ver se tudo se acerta. Nada será pior
para o necessário processo de privatização, revolução pela qual passa o País, do que ineficiência e o
império da lucratividade a q_ualquer preço. Ou tarifa...
O SR. EDISON LOBAO (PFL-MA) - Sr. Presidente, Sr"$ e Srs. Senadores, mais do que merecidamente, o Correio Braziliense, o jornal que renasceu aqui em Brasília, por ocasião da inauguração da
Capital da República, na memorável festa de 21 de
abril de 1960, vem de ser laureado com o XXX Prêmio Colunista, uma das mais destacadas premiações da imprensa brasileira.
Minha presença nesta tribuna, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, nesta oportunidade tem no seu determinismo formal e nas suas
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causas maiores, uma profunda vinculação com a minha vida profissional, cuja maturação tem vínculos
indissolúveis com o Correio Braziliense, marcando
um período de invulgar dimensão humana, uma época de extraordinária riqueza afetiva e de valores éticos, onde, o jornalista e o cidadão ingressaram de
mentes e de mãos dadas nas fronteiras da liberdade
de informar responsavelmente, ciente e consciente
da abrangência, em extensão e profundidade, do
processo crítico nas relações sociais, onde o Jornalismo para ser legítimo em seu oficio, necessariamente tem que ser exercido, com responsabilidade e
transparência, com absoluto respeito pelos valores
permanentes da cidadania.
Com raízes históricas, o Correio Braziliense
vivenciou os seu primeiros anos de existência na Inglaterra, sob a responsabilidade de Hipólito da Costa, voltando a circular, como órgão integrante dos
Diários Associados, sob o comando de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, com seu primeiro número, nesta nova fase, com data de rosto de 21 de
abril de 1960.
Desde então, inicialmente com Edilson Cid Varela em sua direção maior, secundado pelo jornalista
Ary Cunha, o Correio Braziliense integrou-se ao cotidiano da Capital da República, e aos usos e cdstumes da cidade, num raro fenômeno de simbiose cultural, identificando-se com seus milhares de leitores,
hoje indubitavelmente consolidando uma invejável
carteira de assinantes e uma qualificada legião de
leitores. Na atualidade, Senhor Presidente, o Correio Braziliense inscreve-se entre os referenciais de
maior destaque na mídia impressa do Brasil, onde
conquistou, por qualificação crescente de seu projeto editorial, de elaborada e modema feitura gráfica,
uma posição de modelo de jornal.
A propósito, Sr. Presidente, o jornalista Gilberto
Amarai, um dos profissionais de imprensa que enriquece os quadros do Correio Braziliense e titular
de uma das mais respeitáveis páginas daquele matutino, divulga uma nota, dando p_onta da premiação
sob o título "prêmio Colunista: o \Exito de Uma Equipe", cujo inteiro teor me permito transcrever nos
anais desta casa, à conta de sua relevância cultural
mais que oportuna e do destaque nacional que projeta a imprensa de Brasília.
:
Diz Gilberto Amarai:
"Prêmio Colunista: êxito de uma equipe".
"Mexe com a gente a escolha do nosso Correio Braziliense como o veículo do ano, do XXX
Prêmio Colunistas Brasil, que é promovido pela Associação Brasileira de Colunistas de Marketing e Propaganda. Mexe com a gente, que somos uma pequena
parcela dessa engenhosa engrenagem, montada na
nossa Brasflia. Mexe com a gente, principalmente por

sabermos que muitas etapas ainda terão que ser vencidas ao longo dos anos. O nossc Correio teve tudo
de positivo para ganhar esse prêmio. Desde o seu
crescimento como jornal à sua -reformulação gráfiCa.
Desde a sua venda avulsa, ao número de assinantes, até o salto ao mercado publicitário. E principalmente, a proximidade do jornal com o leitor, através
de uma série de campanhas visando sempre o bem
estar da população, como a "Paz no Trânsito" e outras de combate às drogas e eventos esportivos.
Em todos os setores, o nosso Correio está
presente, dando orgulho a seus funcionários e dirigentes, principalmente à população da cidade. É
bom sabem10s que estamos cumprindo com a nossa
tarefa. A conquista desse XXX Prêmio Colunistas
Brasil, em âmbito nacional, nos dá um novo alento
para prosseguirmos num trabalho sério, dedicado e
sempre voltado para uma comunidade que nunca
nos negou apoio".
Tais palavras, Sr. Presidente, penetram fundo
em nossa sensibilidade e acredito que todos nós,
testemunhas permanentes dos eventos que dão vida
e -substância aos acontecimentos nacionais e mundiais, tão bem reiletidos nas páginas do Correio, fazemos eco às emoções que mexem com a equipe
de jornalistas que diariamente nos proporcionam a
leitura desse veículo.
Dessa tribuna, faço ressoar as palavras de Gilberto Amarai. Igualmente àqueles que hoje editam
aquele jornal, nós, em tempos recentes, também
participamos das lutas e dos esforços para ajudar no
crescimento do CORREIO, em parceria com nomes
inesquecíveis, a exemplo de Assis Chateaubriand,
Paulo Cabral de Araújo, Wolney Milhomen, Regina
Stella, José Helder de Souza, Expedicto Quintas,
Talita Aparecida de Abreu, Gueguê, Oliveira Bastos,
Américo Fernandes de Souza Neto, Alfredo Obliziner, Wagner Teixeira, Luiz Adolfo Pinheiro, Octacílio
Lopes, Benedito Coutinho e Mario Eugênio, de forma
útil e prestante. Cada qual com marcas duradouras
no grande complexo de indústria gráfica, um dos orgulhos afirmativos e consagradores da competência
e da capacidade empresarial dos brasilieASes e que
acaba de ser reconhecida e proclamada.
Um registro especial para os nomes de Paulo
Cabral de Araújo, Ary Cunha, Ricardo Noblat, Evaristo de Oliveira, João Augusto Cabral, Paulo de César Marques, Osvaldo Abílio Braga e Cláudio Renato
Bastos, que respondem pelo quadro de dirigentes do
Correio Braziliense.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 12h08min.)

__ ~~~~

-------------------
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RETIFICAÇÕES
ATA DA 58' SESSÃO OELIBERATIVA ORDINÁRIA, REAI:.IZADA EM 13 DE
MAIO DE 1997
(Publicada no OSF, de 14 de maio de 1997)

'
RETIFICAÇÕES

À página n• 09560, 1• coluna,
Onde se lê:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 87, DE 1997

Leia-se:

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 88, DE 1997

............................................................................._.._.,, .........................................
......................................................... u

........................................................ u

. . . . . . . . ..

À página n• 09579, 11 coluna, no Parecer n• 21<4, de 1997,

fjndese lê:

"Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobr<i o Projeto de Lei do Senado no 22, de 1995, de autoria do
Sena4{or Sebastião Rocha, que atribui valor juódico a
digitalização de documentos e dá outras providências."

(cia-se:
"Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei do Senado n° 22, de 1996, de autoria do
Senador Sebastião Rocha, que atribui valor juódico a
digitalização de documentos e dá outras providências."

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

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

72

~DO SENADO FEDERAL

ATA DA 59ª SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 14 DE
MAIO DE 1997
.
(Publicada no DSF, de 15 de maio de 1997)

RETIFICAÇÕES

No sumário da Ata, à página nº 09641, 2ª coluna, no .item
2.3.3 - Fala da Presidência (Presidente Antonio Carlos Magalhães),
Onde se lê:

Assunto obj~to do pronunciamento do Sr. Elcio Alvares, conclamando a
adoração pelos Três Poderes da República, de medidas legais que agilizem o combate à
impunidade. Ressalta, ainda, a luta de S. Exa, como Presidente do Congresso Nacional,
por uma gestão mais moralizadora e pela transformação dos métodos legislativos, em
atendimento às expectativas da sociedade brasileira.
Leia-se:

Assunto objeto do pronunciamento do Sr. Elcio Alvares, conclamando a
adoção pelos Três Poderes da República, de medidas legais que ágilizem o combate à
impunidade. Ressalta, ainda, a luta de S. Exa, como Presidente do Congresso Nacional,
por urna gestão mais moralizadora e pela transformação dos métodos legislativos, em
atendimento às expectativas da sociedade brasileira.

::::::::::::::::::::::: :::::::::: :\= ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::·:::::: ::::::::::::::::::::::::::::

À página nº 09713, após as assinaturas do Parecer nº 228,
de 1997, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre as Emendas
de plenário nºs 1 a 4, oferecidas à Proposta de Emenda à Constituição nº 4, de
1997 (nº 1/95, na Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao parágrafo
52 do art. 14, ao caput do art. 28, ao inciso 11 do art. 29, ao caput do art. 77 e
ao art. 82 da Constituição Federal, inclua-se, por lapso, o seguinte quadro da
votação nominal do parecer:
· -- ··
· · - -- · · · --- · -- -
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Ata da 62ª Sessão Não Deliberativa
em 19 de maio de 1997
3i! Sessão Legislativa Ordinária, da 5Ql! Legislatura
Presidência dos Srs.: Geraldo Melo, Carlos Patrocínio, Beni Veras e da Sra. Marina Silva
(Inicia-se a sessão às 14h e 30min)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE

e.o;copo a liberação de verbas púb/r,·<U. de: qualquer natureza, assim
camo a ohtençà<J de empré.wrmos Junto a e.uahclecrnu:nM.-. de crt!diltJ
ctmlro/ado.'á, dm:.ta ou mdrretamcme. pelas referula.'i pessoa:;
;u~ldrca.v de drrello púhlrco.
Art. 2". A contrataçrJo d<J.t .w:rviço.t mencionados no
arll&'<J anterivr con.rtitui, quando feito _eor deJerminaçiia do
Prc.tidcmtc da RepUblica. de Mmwro de Estado. Gm·emodr~r.
•'icc:rcJdrw ou Pre/t:IItJ. ''rlmt: de r<:.\"f'<m:oahilidude, cum pena dr:.
perda du cargo r:. mabiluaçiio. por ,·mco anos, para o exercício de
ca~o tJU funçiia púhltca, sem prc;ul:a tia rt!f!OTUÇÜO civil 011 •
patrmuínm púb/lcu...
Justificando a iniciativa. consigna o nobre autor. de inicio, a
constalaçào, já de conhecimento público, da existência de pessoas c empresas
dedicad:ls especificamente à liberação de verbas orçamentárias, atividadc. que

considera "ab.-.nlutammtc: inadnti.t.vivr:./ do pan/tJ dr: vi:rta úa moraliúode
pública.., dado que. contratadas a pretexto de ..ugi!t;ar os trâmites burocrútlcus
OFICIO
na:; rt!paruçi>e.v púhllcos", esses contratos não raro ....o;e prc.-.tam ou.t: CÚ!6vitJ.t
ma1s rnew:rupulu.ro.o;, de d!ficll apuração, hencflciondu autoridade.or envolvidas
DE MINISTRO DE ESTADO
c:tmt a prúprra ccmtrataçilrJ dt: tut.'í .<ri!FVUftL'í':.
Em seguida. relembra ..a.i" denúncias fimnuladas por ocasillo
N° 035/97, de 13 do corrente, do Ministro de · do CPMI do Orçamenta,
n(J .YcnlidiJ de que dc:terminada emprc.sa de
Estado Extraodinário de Politica Fundiária, encami- aL·umpanhamento de ped1dos de llberaçiJo de w:rbas se pre-.tava a n:verter, em
dr:. parlamcntare.-. e outra." auwridade.Y. parcela da verba lihcrrNkl',
nhando as iniorrnações referentes ao Requerimento favar
ressalvando, porém, que: Mo se trata de: fato circunscrito ao passado, pois
ri• 126, de 1997, do Senador Ademir Andrade.
~·umda mars recentemente dreguu ao conhecimento dt:sla Ca.ro a extsti:ncia de
tú.!lermmada empresa que: .o;c di.o:p<'ie, mr:Jtante a a.-cyinatura de um pf'OSQic:o
As informações foram encaminhadas, cuntraw, a cnv;dar c.'ffim~·os para obter. em favor de Municípios, n>t.-urso.ç do
FNDJ::, da Merenda li.w.vlor, do Programo da Leite, ele, cobrando por seus
em cópia, ao requerente.
scrVIçu.,. nada menu.\' que JO% do 110/vr amscguido
O requerimento vai ao Arquivo.
Pondern. mais adiante, que "o exislência de tal tipo de
mcrc.:adu coloca .rob su.orpc1ta u.-.úrgiio.r gc.'!lares dr:. nocursu.f, que dr:!lleriam !le1'
ocnmpanhadas 4e perto pq_ra st; '\!C_rifica~: em que medida a Dtuaçifu ek tais
PARECERES
''pre.ftmlure.f de .tcrviço.r" em·eja o pnori:.ação das pedidos pur dc..f
encammhados, procedendo-se as necessárias co"eçõc.v a fun de que critérios
PARECER N" 240, DE 1997
de inlere.'í.~C púhhco, exclu:~i110mente, prc.tidam a áistribuiçiJ_u tlJ:sms
dotaçik.t"',
'
·
· .
E conclui assinalando que ..é necc.v.tário que se dê um basta
Da Cottdulo de C&DSdtalçio. JIUdç:a e Cldadula.
sobre o PrnjiCtD de Ld do Sea.ada a• 1!7, de 1996,. de- \te.\:'tll atlvtdade para.wtória l(lle ,\·angra os parcos recursos di.,ponhlei.or,
tornando omda ma1.v malcançáve/ o rdeal de cnendJmenlo dõs compromi.uos
autoria do Smador Edurdo Sa.pUcy, que Yeda a
~ por aata p6blkot doi serftços que
.todai.t do E~tadtJ, em üxlvs os .w.!u.s nível.\'"',
70
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IMadaes e di oatn1 p!!"'fdêadu"'•.

\
Relator: Senador JOSE FOGAÇA

.
Transcorreu 111 alhi.,. o prazo regimentai de S (cinco) dias·
Uteis, não se verificando o oferecirnenro de em~das ao projeto.
II-VOTO
A imctatlva, mquc:stionavclmcntc:, versa malêria de din:ilo
fmanceiro. eis que suas fonnula~ buscam traçar disciplinamenlo que lcri

I - RELATÓRIO
Distribuldo para exame em dcdslo termin.ativa(RYSF, an.
99, 1), vem a esta Comissão o projeto de" lei referido na epigrafe. de autoria do

nobre· Senador EDUARDO SUPUCY, que objetiva ve:dar aos órgãos e
entidades das administrações dlma. indircta e fundacional dás três esferas de
governo, inclusive empresas controladas, a contratação de serviços de
intermedíaç:3o ou eonsultoria que tenham por objeto a liberação de verbas
pUblicas ou a obtenção de empréstimos junlo a instituições fmanc,c:iras pUbliças,

Vazada em apenas dois artigos. · ~ '7'tabelece a
proposição, lps.i.-.lllleri.c::

""'Art. !". É vl!dada a contrataçiio, pela União, pdos
E.ttado.~. Distrito Ft:deral, Mumcipms. pelas re.o:pearvas entidades
da admini~1raçlla mdm:.la, fundacwnars e emprcsru controladas. de
.w:rwço.t de mtermt!draçàt) ou a....'>l!..t.mramento que tenham por

aplicação no campo da execução da despesa pública.
A propósito,~ basta ê:ontCnr o magistério de CLAUDIO
MARTINS, c:m cuja visão "o conjunto de normas jurídicas que regulam a
atívidade desenvolvida peJo Estado na consocuçao dos meios indispensáveis ao
atendimento das necessidades pUblicas" toma o nome de Direito Fínançciro e
abrange. cm sua órbita de incidência, os quatro grandes momentos da atividade
financeira eS1atal: reçelta. dCSJlCS.!. orçamento c: cridito público (in NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBliTARIO, Forense, 2' edição,l%9).
Trata·sc:. portanto. de matéria que se inserC na competência
legislativa c:oncorrentc definlda no art. 24, J. da Constituição da República, com
base: na qual cabe à Uniao o estabelecimento apenas de nonnas gerais(§ 1° do
mesmo~igo).

Sobre. o que vem a ser normas gc:r.Us. é sempre oportuno
consignar o abalizada magistério do Prof. DIOGO DE FIGUEIREDO
MOREIRA NETO, que, cm trabalho publicado no segundo semestre de 19G8,
as identifica como normas que:
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a) estabelecem princípios, dirctnzes, linhas mestras c regras
jurídicas voltadas para aspectos ycrais da matCria reb•tdada;
b) não podem entrar em ponnenores ou detalhes, nem esgotar

MAIO 1227

Pará[!rC!(O únu.·ct. A proibição estabelecida neste anigo aplicase tambêm às enttdades das admimstraç6es fundactonal e indireta da Uui.1o, dos
Estados. do 0Jslrlto Federal e dos Municipios.

o assunto legislado~
c) devem ser regras nacionais, Wliformemente aplicáveis a
todos os entes públicos~
d} devem ser regras unifonncs para toáas as situações
1
homogéneas;

e) são limitadas, no sentido de nilo poderem violar

autonomia dos

Estado~mcmbros. (Ap~d

a

RAIMUNDO DE

MENEZES VIEIRA. m Nonm1s Gerais de Direito
Frnanceiro, Brasiita, 1993}
Embora aparentemente panicularizadoras, não vemos
dificuldades em enquadrar as fonnulações do projeto no gCnero nonnatjvo -~~
questão~ eis que presentes, em cena medida. as , cilracteristrcas acima
mencionadas ·
No mCnto, não h:l negar que se trata de ituc1atrva cu;a
convenié:noia e oponunidade são inquc:stionâveis, porquanto encerra medida
destinada a inibir atividade que, embora ainda não legalmente acoímada de
ilicitude, tem não apenas constituido fat<!:r .alt~et~e c;o~ptivo_~_!ia_p_~r~
administrativa brasileira, como ocasionado, a partir de fatos como os
denunc:iaão pelo nobre autor, sensíveis prejWzos ao património público.
Contudo, o projeto se ressente' de algumas falhas cujo
saneamento, como veremos, se mostra imprescindível.
A primeiro diz respeito a ,aspectos sobretudo formais,.
relacionados seja com a .tCcnica de fonnulação dos comandos nonnativos
projetados - que. como VJmos, devem ter feição de nonnas gerais -, seja
espec::ificamenle com as lécn.icas de elaboração legislativa, especialmente para
colocar em disposições autónomas as usuais clâusulas de vigência e de
revogação, postas no texto em wn Unico artigo.
O segundo ponto a aprimorar está relacionado co~ a extensão
da proibição a ser estabelecida, que, como consignamos no relatóno, pret~de
alcançar também a contrataç;'jo de intermediários para obtenção de empréstimos
junto a instituiç.Oes financeiras pUblicas.
Ora, o art. 34 da Lei no 4.595, de 1964, expressamente
c:stabelw: numeroso rol de vedações as instituições financeiras, proibindo-as.
dentre outros atos, de conceder' empréstimos ou adiantamentos às pessoas
físicas ou jurídicas que participem de seu .capital com mais .de 10% (dez por
cento). o que tambem se aplica às instituições financeiras públicas, por força do
disposto no art. 24 da mesma lei.
Parece-nos. assim, conce.<;.fa vema. não fazer sentido, nesse
, ponto, a projetada nonna proibitiva.
· ·
Finalmente, te~os a questão - de inegável importância. pela
-sua repercussão no campo juridico - referente a espécie nonnativa eleita pelo
nobre autor para regUlar a malérÍa.
Com efeito, estabelece a Constituição Federal, 1p.w:r verhi.t::

"Art. /65 .......... :.. :............................. ........................ .
§ 9". ( 'abc: à ie1 cumplc:mc:nrar:

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

~.~--~···-················

-:- ·
· · -· Jl - eslahclc,·er normu." \:te ~e.rtdo .Ímance1ra e
polrmwmul tia atlmmr.wraçiia dtrefa t: mcÓrcta. hem t:rmw cundit.;i'u:.\'
para a uu·lltuu,:iio efunc:umanu.mw de.fundu.,·."
Dai se infere, em suma. que a matêria de que cogita o projeto
há de ser necessariamente regulada por lei complementar.

~:~provaçlo

Art. 3" Esta Lei ~ntra ~~ _VÍl;\Or_ na data de sul! pubhcaçà_C?:
í\rt. 4" Revogam-se as disposJçóes ern contrário."

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
LEI N. f.5iS -

.. ······· .. ·•·················

Por todo o expos1o, manifestamo-nos pela
iniciativa. ;aos tennos da seguinte

Art. 2" A infraç.ão do disposto nesta Lei constitui ato de
improbidade administrativa do tipo defm~art. lO da Lei n° 8.429, de 2 de
junho de 1992, sujeitando-se o infrator âs cominações estabelecidas no inciso 11
do ort 12 da mesma lei.

da

EMENDA N" OI • CCJ
..Projeto de Lei do Senado no 157(Substitulivo), de 1996- Complementar
Pm;!Je os atas admnustrDIIVOS J~ gJ:stdo
'flj~ mi!IICitJIIQ {! Jil Olltra.f pTOVIJbH;Ias.

O Congresso Nacional decreta:
Art. t• Na execução financeira e orçamentãria da_ União, "rios
Estados. do Distrito Federal e dos Mwllcipios são vedados atas de gestão que
tenham por objeto a contratação ou o pagamei'to de semços destinados à
prestação de consultaria, assessoramento ou qualquer ouua forma de
,intermediação na liberação de verbas püblicas.

DE 31_ DE DEZEMBBQ DE 11M

D!atl6e &llb.re a Pol1tk:a e u ta.titulçka_ Mo adirias. Baac:álu e Cnxl(.
~aau.--cna_ oeoniCiliO MoDcUdo ~ e tW. oatl'u ~
.Art. :2(. Ns ltlstitw.I;Oes !inmociras pllbllca& cio federais :Deam.au.Jeitu b dl.sposiçóes rela.Uas ks icst1tu1çõe=: t1nmce1ras prindu, usecurad& a Jorma de oc::ms-UtWçlo clu existmtu J11. data da pul:llicaçlo dest& Lei.
Pari(n1o ..mico. & C&lD.s ::EoonOmk:as E&tadUI..is equ1pa.n.m-se bO que C:OU·
ber, ls ~ Eco:1óalicu l'Ddorais, pua os ete1toc da 1.ee1al&<:i.o tlm 'ri&;or, Mtan·
do isa::.tas do reoolhl.tt:lento a que a refere o artte:o t•, IDc1&o XIV, e. à tax& de :UsallD&çio, meockmada 110 art;1zo 16, data I.e1..

Art. 34. E 'fedado u lnsUtWções !iml.noclras conceder empn!:stimos ou adlan·
tamento:s:
I - a ~us din!torcs ~ manbroa dos CIOD8Cilllo5 c<msulttvo ou adml:llnrattvo.
t~- e aemclh&ntes._bem_CQmo_ ll(l:J rcapoeeuvos e(mju(es;
_____ n_,.,.._aoa parentes,~ 2" ll'au.- ... · -.. a que se refere o iDd.so anterior:
III - às pessoas tisica.s ou ,Jurtdka.s que partidpem de seu capital, cem mais:
de 10% <dez por oet1to), alvo autori%açlo espedfie& do kDco Central da Rep\1.·
bllca do Brasll, em cada c::aso, quando se tratar de operações 1ast:ead2s por elei·
tos comerC.iais resultantes de tra.nsaçôes de compra e ve:z:~da ou penhor de merca·
donas, em limites que !orem lba.dos pelo Conselho Monetário Naeional, em a·
r.ner ~l'lll:
!V - as pe:soa:s jurfdieas de cujo capi.t.al partidpem. <:om mais de lO% (de::
por cento);
V--- as pessou Jurldic:a:s; de cujo ca.pita.l part1etpem com mais de 10% <de::
por cento}, quaisquer dos diretores ou aàministr.u:lores da própria insUtu.!çio fi!anceu·a.. bem como sew cOoJuces e respeet.ívos panm.tes. até o 2"' çan.
§ r· A in!raçlo ao disposto no Inciso l, (l.õ;st.e arti~. constitui crime e suJei·
tará_ps_res~Y_~ ~~ ttansg~o_ia_ pena de reclusio de um 1. QU#.tro r.nos.
apllcanGc·se, ao QUe couber, o Códia:o Penal e o Códl2o de Prooes.so Penal.
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··········-····-·-············-··..··-·····.........._...,,........_,,_,, ___,...................._,____
LEI N. 3.429 - DE 2 DE JUNHO DE 1992'

Díllpk .obrt~ u

-.nçe,.. aplict..,.i.; -

apntM póbU.:.O.- ouo.

d• e.nriquecimanto ilfcito no ezU'dd.o de m.andato, caqo,
emprego ou fu:açl.o na adminiatnç.io ptlflie& clinta.
inclire~ ou i'w::ad.aonal• CU. outras pro.idaad.u

Art 3" Esta lei entra em vigor na dala de sua
pubficação, revogadas as disposições em contrário.
JusÍificação
Por diversas vezes tem chegado ao conhecf..mento público a existênda de uma atividade. exerci-

da por pessoas ffsicas e jurídicas, absolutamente
inadmissfvel do ponto de vista da momlidade públ~
ca: a liberação de verbas públiC(}S pata entidades da
SEÇÃO fi
·- administração direla ou indireta, fundacionais ou empresas controladas direta, ou indirelamente, pelo PoDo. &toa do improbidade administrati:n.
quo eau.P.m preju!r.o ao •riria
der Púbico.
Art. 10. Comaütui ato do improbidado adr:niniatrativa q!Je' causa loiAo ao eráA justfficativa desses serviços seria a de agili·:
rio qualquer aç:io ou omi.MAo, dolou o~ ~poaa. que enae,;. perda patrimonl~, de..
zar os trâmites burocráticos nas repartições púbfi·
vio, apropri&Çio, malbaratamento ou dill.p~o do. bera ou bawr. du •ntldad"
m'oridu no artigo 1~ d..ta Loi, o :not.adamente:
cas, a fm de que a entidade pleiteante obténha, e
I- Caeilitar ou oonoornr por qw.lqeór !orma p~~ra a. iDCOrporaç.Ao ao patrim6de manelm mais rápida, recursos oriundos de dota·
n.io.> particular, de peuoa fraica ou jurídica. dobe~ rend.u, Yetbu ou valo~ inte·
ções públicas ou mesmo empréstimos junto às instip-antot M a.c::.rvo patrimonial da .-ntidade• mellcion.adu no artigo 1! d ..ta Lei;
n- permitir oU COilOtlrTer para que ~ n.ica oujuríd.iea priv.da utilil:lo bens, tuições financeiras controladas pelo Governo.
rendu, verbu ou valorH ~tegrantee do aecrvo pa;trimoni~ d.u entidadot :DMncio·
Não raro, contudo, tais contratos se prestam
nadas na .artigo 1!' duta Let, -m a obeervlncia du formahdad• legaia ou regul.aaos desvios mais inescrupulosOs, de ã~fcil apuraDWnt&rOI aplic&..U. ~ ..pKie;
m- doar ~ pouoa O:.iea ou jurídica bem como ao ente dolaper.onaliudo, aio· ção, beneficiando autoridades envolvidas. com a
da qt~~~ de fiw oducati'«* ou ...~tiDciaú, bem!, ~d.u. 'ftrbu ou -.Iom do p&tri·
contratação de tais seMços.
m6nio de qualquer du entidad• menciond• no .u1ico 1!' d.ta Lei. M:D obHn'AnA propósito, devem ser lembradas as denúnc:ia du fotmalid&dMlegaie • regulamentare• aplicá.veill ~ eapKie;
IV- permitir ou facilitar a aü~naçlo, permuta ou loca.çiO de bem intesrante
cias formuladas por ocasião da CPMI do orçamento,
do patrim61lio de qu.alqw.:r daa entitt.dea referidu no ll{tigo I: data Lei, ou ainda
no sentido de que detenninada empresa de acompaa pru:~o d• eerftço por parte delu, por preço inferior ao de mercado;
nhamento de pedidos de liberação de wrbas se
V- permitir ou íacilitar a aqW.içAo, permutll ou 1~ de b.m ou MMço por

·······································-··-······---·····-·..·-·-········-········-·-················

preço superior ao de mercad.o;
Vl- rulD:ar 'opu~ financeira aem ob~rdncia du norma legaie • r.gu·
lamentaree cu ae.itar prantia .inau!iciente ou inidCnea;
VII- coaoecler beneficio .adminietntivo- ou~ Mm a obHniDcia du forma-

prestava a reverter, em favor de Parlamentares e

outras autoridades, parcela da verba liberada..

Não se cuidava do fato isolado. Ainda mais recentemente chegou ao conhecimento desta Casa a
existência de determinada empresa que se dispõe.
IX- ordenar ou permitir a ruliza~ de despeau ll&o autorizada em lei o c.
mediante a assinatura de um prosaico conbalo, a
regulammtoo
envidar esforços para obter, em favor de Municlplos.
X- aPr nagligentemenw na arrecadaç:lo de tribute ou rcada. b!m como no que
diz respeito~ eon~~ervaç.lo do patriln6nio público;
recursos do FNOE, da Merenda Escolar, do PrograXI- liberar -rb& pQ,tic:a sem a •trita. ol»ervincia du 13()111:111111 pertinente~~ oU
ma do Le~e etc., cobrando por seus serviços nada.
iniluir do qualquer forma para a &WI aplicaçAo irregular; _ _ _
_ __ _
xn ';:~til', f:&dlitar ou coooorror par:e. que t.o:rooiro .. .mqUeça ilici~te; - menos·que30%aó valon:onsegüido.
mi- ~que ae utiliu, Clm obra OU MniÇCI put:ieul;u, veículO&, ~~
A existência de tal tipo de mercado coloca sob
nu, equipamcto8 ou material d• q~uer na~%.1., ct:' propn~de ou~ d.ispoc1•
suspeita os órgãos gestores de recursos, que deveç:to de qualquer dae enti.d&dn llMUCOlllldu no. arti&'o l! dOI ta Lei. bom ao~ o fora·
riam ser acompanhados de 'perto para se verificar
~~.:.~.::=~!.~~.::~.c:-:.:.:=::-_:~~~=.::~~. em
que medida a atuação de tais "prestadores de
ANEXO
selViças• enseja a priorização dos pedidos por eles
encaminhados, procedendo-se as necessárias "'*'
(*)PROJETO DE LE'l: DO SENADO
reções a fim de que critérios de interesse público,
N" 157, DE 1996- Complemeatar
exclusivamente, presidam a distribuição ·deSsaS doVeda a c:ontrataçiio por entes públl· tações.
.
cos de cerv1ços que menclol\3 e dá ouAs dificuldades e entraves burocrálicos
tras provldênda.
ser, o mais urgente passivei, eliminadas. a fim de
O Congresso Naci~ decre1a:
que qualquer Estado, Municfpio, etc., possa
alenArt. 1• É vedada a contratação. pela União, pelos Estados, Distrito Federal, Municlpios, pelas res- didos seus pedidos sem qualquer Mcessidade de
intermediários.
pectivas entidades da administração lndireta, funda·
Enfim, é necessário que se dê um basta nessa
cionais e empresas controladas, de seMços de inatividade pa!3Sitária que sangra os pan::os recursos
termediação ou assessorarnento que tenham como
escopo a libemçáo de verbaS públicas, de qualquer disponlveis, tomando ainda mais inatcançável o
natureza, assim como a obtenção de empréstimos ideal de atendimento dos compromissos sociais do
Estado, em todos os seus nlveis.
junto a eslabeleeimentos de Clédito controlados, di·
Nesse sentido, o presente projeto.veda a conrela ou indiretamente, pelas referidas pessoas jurkfttratação desse tipo de serviço, pela Adminlst!açã.o
cas de direito público.
Art. 2" A contratação dos serviÇOS menciona·
Pública Direta e tndireta, Fundações de Dimilo Púdos no artigo anterior constitui, quando feita por de- blico, e demais empresas controladas pelo Estado,
terminação do Presidente da RepúbliCa, de Ministro em qualquer de seus níveis.
de Estado, Governador, Secretário ou Prefeito, criMais do que isso, estabelece que o Adminis!Ja..
me de responsabilidade, com pena de perda do car- dor Público que consentir em tal prática estará cogo e inabilitação. por cinoo anos. para o exercfcio de metendo crime de responsabilidade, a ele se aplicargo ou função pública, sem prejufzo da repamção cando a pena de perda do mandato e inabili!ação
civil ao património polblico.
para o exercfcio de cargo ou função pública.

lidades lepie ou

resu}ammtare~:

aplid.,.is

~

Qpécie;

vm- l'ru.trar a licitude eH prootuo lici.tat6rio ou diapend.-l.o inderid.amuJ,te;

devem

ter
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Tais medidas deverão pôr cobro ao desenvolvimento das atividades mencionadas, que, se ainda
não são ilícitas, revestem-se de evidente restrição
do ponto de visa ético.

MAI01997

· Sala das Sessões, 11 de julho de t996. - Senador Eduardo Supllcy.
.

de Constituição, Justiça

·(A Comissão

eCidadan~·

·

·

r> Republicado tendo em vista a conclusão do parecer da CCJ,
sobre a matéria.

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TERMOS
DO ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO

COMISSÃO DE CO!I"STITL'IÇÃO, JUSTIÇA E CIDAD....."iiA
LISTADEVOTAÇÃONOMINAL

.P(. S (ÇJ/t?(
'

I_

:::::.

.
~rBem2rdo Cabral
1Presidente da-Comissão de Constituiçio, J'ustiça e Cidadania
'l'CC'IO

FJNr.L

IIPA:l\NX)

PEl.A

5alRE O PR::'JJm:O 00 U:I

Do

c::auss\o

re

~. JUSTIÇA E CIU\D\NV.,

5C:'U\OO N9 157, OE 1996 - ~

.. Projeto de Lei do Senado n" 157(Substitutivo), de 19%- Complcmc1Uar

prestação de consultaria, as:sessoram.cnta ou qualquer outril forma de
intcnncdG!çào na libcrnção de verbas públicas.

Proik v:r ata.~ oúmnu.'flr(tl•..,.~~ J~ '-'I!SIIitl
~ m<:li(:ICJTIU ~· dU f.HIIru.t prt"'uklll:lll.l.

Furâgrq{t1 único. A proibição estabelecida ncslc artigo aplicase tambCm 3s entidades das admínistraçõcs rwu.lacional c indircta da Umão, dos
Estados, do Distrito Fcdcnll c dos Municipios.

O Congresso

N:~cional

decreta:

Art. J• Na execução financcirn c orçamentaria da Uni5o. dos
Estados. do Dislrilo Federal e dos MuniciplOS são vedados alas de

&cs~o

que

1enham por objelo a conlral.ação ou o pagamento de serviços dcstmados à,.

Art. 2"' A itÍfrnço1o do disposto nesta Lei· conslilui ato de
Improbidade administrativa do tipo definido no art. 10 da Lei n• 8.429. de 2 de
junho de 1992. sujeitando-se o infrator ;is cominaçõcs estabelecidas no inciso 11
do :1rt. 12 da mesma lei.

MAI01997
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Arl. J• Esta Lei entra cm vigcr na dala de sua pubhQÇão.

PARECER N• 241, DE 1997

Arl. 4• Rcvog::nn-sc as disposições cm contrário.•·

Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto de
Lei do Senado n• 136, de 1995, de autoria do Senador
"""Güillien:De- Palmeira, que "dispõe sobre 8
participação . dos trabalhadores na gestão das
~mpresas e di outras providências"'.

RELATOR: Senador CASILDO MALDANER

Ê submelido ao exame desta Comissão o Projeto de Lei do

Sc:oado ne 136~ de 1995, que tem por fmalidade regulamentar a pmiçipação dos
ttabalhado= .. gestão das-=·
Nos lelll10s dos arts. 92 e 281 do Regimento interno do Senado Federal,
reque:ro dtspensa de intersticio para imediata apreciação, em ll.ITIO

suplementa<. do Subst,tutWo oferecido ao

lf ..5

/9 C:

/5" )

_ _ _ _ _ _ _ ____;de19_
Sala das Comissões, em

...) -!

/O~ / S .;

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Ao justificar sua iniciatwa. o Senador Guilherme Palmeira
afirma. tnnscrevendo argumenlos do eminence Senador" Marco Maciel. que
Qr!g:inariament~. teprç:SenlOY ~presente P(OJJOSta:

.

~o-Brasil, a par:tidpaçllo dos rrablllltador~ r.muo nos lucros
como na gl!$1/Jq das t!lftJJI't!SflS, nunca JHISS6U de cogilaç4tJ lltmtrlnária e

diz inscrlç4o II4S Consti!Miç4es de modo quDR purtJ11U!lfle simbólico,
salvo essa ou aquda <!rp6iincia conr:rda de pouCIIS empi'<SliS, ~ tiiiJdo
Ú6/111/0 • por CDII14 próprltz.
O {Jr<UÍtiJ nfer<IIU d ptutkipDI;4o nos lu=< ...., SDUfo rqJdúlo
rlude .D Co~ de 1946, hd 13 ruws portJuttq, • o rdldivo à
par:tidpaçllo IUI lfi!Siilo . . , desde a Constitll/ç4o rt. 1967, istD é, ftl t!
vdho rt. 22 tUtaS.
PDrea qltl! a insafçdo lUIS Constibdç4es rt!Spondúr apenas a """'
medidJt lk efe/Jo polllico, mesmo porque os preceitos tukJttulos,
IIIIJnODIU lUIS Cmutitlúç4es d< 1967 • 1969, embora «<raJJIIIli=Dn
ao quelurvia rt. nuris tiVtlnçodo na t!poca inldriJIIWr/<
da T6J/Jd4de nac/oJUIL

---------------------------~
OF. N°

!-:. ·· 9 1__2l__;c c J

_er~ilr.a.

s oo .m.1o de 1997

-

O prOfci:O em apreço

~

que ·a participação dos

trabalhadores na gestJo das emp;esas se dará naquelas com mais. de duzc:utos
empregados,. desde que haja acordo coletivo cdebrndo entre o empregador e seus
empregados. Estabelece qne a pai'ticipaça:o mínima na gest.~o é a de um
rqueseotanle dos empregados,. por esses eleito. Delermina ainda que a c:mpRSa
- scnl o!xigada a r=ber do rqxesemante dos Cllljl<egados as posodações destes e

Senhor ~idente, .

dar-lhes rosposta, bem oomo fomw:r-lhe informações por ele n:queridas,
relativas à vida da empresa e consultã-lo sobre medidas da gestllo empresarial
deliberou oe1a ~
DJS t..en:os de S\bstique possam afctar os empregados. Os artigos ·4<> a ~ ttatam da questao das
07
97
em /.s/
e.~ta Ç05f!!~o
·
·
· '
·
cláusulas do acordo coletivo relativas à participação na gestJo. Por último~ o art.
tutivc que ofereoe, <b PLS 157/~, àe aut:or:l.a cb Sl!naêbr ~ SU-~--~"~~-~-~~-~~~-~-~-1jyer_cd_ebrado açc.:doc::oletivo
plcy, que "proibe 05 .m>s ~'\QS de_ ~ que ~ e ~ oat:ras !X2 sobre a participação dos empregados na sua gesdo.
Nos termos reg1menta1s comun•co a

V.E.x- q•.re em reunião reataada

vi.clên::i4s•.

.:::._:....:.::;;::_.:..__________

~~~~--~~=-==~e

- Com a finalidade de corrigir as deficiências da empresa
aimíiiuiiasteiisões
eiili<riãÇ&S-oosti-abalhadores, diversos camiuhos

foram~

.os muümlistas e os reformistas. _Q!_prim.~ considerando
pcrvmo o l<gíme que justifica a propriedade priVada dos meios de proclução,
- pn><:ur.uam a saluçãQ_<!o prolJlcma através da imegra.l estllizlçlo da eznp=a.
Todavia. a simples transferência da uoidade produtiva para o Estado D1a mudou a
--,..----------------------~·----- fisiooomia do problema, nem se demoaslrou idônea pam a1Mar as teosões,
po<tJU<, substituindo-se o capital prMdo pelo capital do Estado, a quest§o 1100
teve mn equacionamento satisfatório; ~~:o contrário. em algLms casos. houve um
agravamento. Os refonnistas. sem penegWr uma cstat:iz:ação da cstruturn.
~uti~~.YS ~~<XJlC!!!~l"§.lm.ósm a "!ia< Ç®di_ções psicológicos e
ambientais com o objeti.vo de superar a alienação do empregado da vida da

~
~~a!

Presidente da Com:ssão de Conslltutçl!o, Justu;.a e CtdaClarua

Exm0 Sr.
Senador ANTÓNIO CARLOS MAGALHÃES
DO. Presidente do Senado Federal

empt<Sa.

Difelmtemcnte do que acontece DOS Estados Unidos. onde o
sistema liberal--capitalista que rege a empresa é ~entado também pelos
.sbtdic;atos. que procurnm tirar o maior proveito possível pam os tr.lbalbadores. na
~pa_oci~ ~tinua SCJl~<u:ada..~omais ~~a

idéia de

q~ tal

~Cmã não é ~ \lá]dÕ -e qu~. ~to __aquele$. c;xpcc:fi~ICS_ tC1ltldos para
-1-evitili:ziCa-eliiPresa-São somente Pãliativos.
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Uma soluçlo maís vãlida e autentica do problema é o camiDho
da c:o-gestlo. através da qual pi'OCW'Ciu-se assegur.u aos trabalhadores a
participaçlo nos poderes de decisão. A maior experiência nesse sentido é a
~ A co-gestlo. não somente técnica ou social, mas cc:ou.õmica. que pennite
ao empregado intervir com voto dclibc:rativo sobre as grandes escolhas
ccoo6micas: da empresa (e não somente sobR: as relações intc:Q.l3S da empresa ou
sobte as téc:nic:as produtivas). foi aprovada, em ·~,.pelos co'nselhos de
.., odministmção e pela direção das emp.-esas minerndot:IS c )ridenirgicas.
Não obstante os defeitos estruturais da co-.gestão implantada
na Alemanha. o debate sobre a oportunidade de estend~-la. com modificações. é
claro, vem se fazendo cada vez mais constantemente. Hâ wn reconhecimento
tmãnime de que na empresa os poderes devem ser divididos e a velha fórmula da
posse unilateral dos meios de produç!io e da conseqüente tmilatcralidade das
dec:is4es deva ser superada.
Dentro do contexto da qualidade total, toma-se eada vez mais
corrente a opinião da administração participativa. Várias empresas lnsllciras,

sem ainda ingressamn numa verdadeiro processo de participaçao dos
empregados na gestão, como prevê o presente projeto, vêm caminhado nesse
sentido. Tais empresas j:l. descobriram a importância do empregado para o
crcscimcnto delas. Atravês da administtação participativa. os trabalhadores
desempenham wn papel importante. Sempre são consultados sobre as mais
diversas decisões da empresa e nelas têm wna participação efeliva.

Esse novo cnfoque, que vai se difundindo cada vez mais em
Pais, está em perfeita sintonia com a presente iniciativa,. 1'3Z:ão pela qual é
meritória c de\'Cf'á constituir um marco importante para o aprimOl'iUJIClJtO das
relaçiles de tnbalho.

DOSSO

Por Ultimo. afigura·se necessário c oportuno fazer mna
pequeua ~ no projeto sob análise, com ap=tação de emenda. que ao
liDai desle se oferece. Em que pese ao seu elevado propósito, julgomos
que os empiOg3dos das empresas públicas. vinculadas aos ministérios militares,
devem ser excluklos da sua gestão. tendo cm 'Vista que elas se dcstium ao
cleseuvolvimento de projetos especificos de tql3Il>S e produçaD de material

MAIO 1997

VOTO EM SEPARADO DO SENADOR BELLO PARGA

l • RELATÓRIO
Tnta...se de projeto de lei: subsa"ilo pdo ilustre ~ Guilherme Palmeira.. que
reapreserna proposiçio originariamente cncnmifthada na passada legisbtufll pdo entlo Scmdor
Marco MACid. com o objetivo de regula" dois imponames inltirutos consagrados na
Constituiçlo Bruíleira, a ubcr: a panicipaçlo dos tDbalhaóon:s. em c:&mer de
execpc:iona6dade. na sestlo da cmpn:sa e a n:presemaçlo dO$ empregados junto aos

~--fim.
2.
A justificativa da proposta inicial. 1n~nsc:ri1a no projeto 100 owne. traduz. ct~m precislo,
• rc!cvincia da rqulaçio de ambas as ma'Crias. m.lo pd& qual impõe-x. prdimirJal'lftalle,
louvar ambas u iniciativas. primeiro a do atual VKe-Pre:ridenle Marco Macid. e. depois, a do
nobre Senador Guilherme Palmeira. que a mirou do limbo a que estava n:lc:ga.da por
d.isposiç.lo ~imental.

3.
DispOe a pruposiç1o que: consideram..se abrangidu pela exc~cionalidade a que se ráere
o inciso XI do art "r da Comtiluiçlo Federal, para rm$ de estabelecirnerao da putiàpaçlo na
gt:5llo das empresas com mais de ::!00 {duzentos) empregados, abrangKias pdo art. r da
COitiOiic1açlo das Leis do Trab.lho, urbanas e runis. ban como as púbücas c as que
delctrvolvem a1Mdade ele natureza nio cconômK:a.

Determina que. comprovada a ausenci:& de qualquer modalidade de panicipaçlo na
gc:stlo, podem os empregados. por intermêdio do sindicalo repn::~CnCatÍYO de sua categarU.
ajuU:ar dissidio coletivo destinado a .assegun;r uma forma daquela ~·
S.
Nesla Comissio de Aswntos Sociais. fui designado seu fdator o nobre Senador CuUdo
Maldtoer. que manifestou·x favorzvelmente ao projelo, oferecendo, contudo, emenda que
clde adue as empresa püblicu 'Vinc:ulmu .as ministérios mili:tan:s.

II • VOTO

bético.
Esl3riamos desconhecendo a realidade se não previsscmos a
iDfluéncia dos sindicatos, coja pn:sença eslá provista no art. 4• da proposiçlo.
quando da aegociação das cláusulas do aconlo coletivo tdarivo à participoçio
dos empregados na gestão da empresa. Ademais, por se u.tar de empresas
CIM>Ividas aa làbric;açiio e IOp3lOS de ll1&ieriais bélicos, há que se poeserwr o
sigilo de..., ClpCQÇ6es. impr=iadivel pam.a segur.mça uaciooal.
Pelo . o . opinamos pela aproVãÇ"ão do Projeto de Lei do
§sl!a<lon"l36,dc 199S.ccmasesuinteett1Ctlda, ....

EMENDA N° I -

XI • participaçlo nos 1uaos, ou resulaados.. desvinculada da resmnenç~o, e.
P3'§'9'nnefi!J(l!rt': (Brifo ltOSSO) par1ic:ipaçio na gcst1o da empresa. confonnc defiDdo cm
lei."
7.
On. é eviderrte que. ao fm::r a RSIII.va, de que ..gmxíouaf"'C''f .. hPuí. a.
~ dos trabalh.dotts na gestlo, o cxopo do lqiilldor c:omâtuintc illo era o de
.geoera1izar a pritia da c;o.zcsdo. mu ao conttírio. 1imid.4o a cuos realmc:me espc:c:iais.

CAS

Acrescente-se o seguinte parágrafo único ao \

·Art. ,. • Slo dimtos dos trabalhadores urbanos e rurais. altm de outros que vilcm i
COIIdiçlo toeial;
f

~de SUl

---

2~

...

"P:rigrafo único. Excluem-se do disposto DCSte artigo as
empresas públicas viDculadas ao ministérios D)ilitares•

a. Se o c:oatilufnle quites:se exccpcioaalizar as cuos de ~ na gedo no teMido
quantiuliw. como ~o projeto. leria...a feito comoutte o artigo 11 di. Lei Maior, que:
trata da JepiCIOaçlo dos ~os nu emprcsu c dispõe. ta&tivlml:nlc, que •Nas
n~fJ1fU.Ufk.al.ttkJH:m~m ~/ás, é~ a ~/~if& ..dt arm

Jcik$ com a firKIIida«
~~

...

~lu.vm

t.k

ptVIIfOI'n'-IM.~

~

o nttmdnllenJD Jrrelo

aMr

cr

Sala da Comissão, 7 de maio de 1997.
ADEM IR ANDRADE· PRESIDENTE
CASR.DO MALDANER ·RELATOR
NABORJÚNIOR

BENEDITADASR.VA(CONTRA)
SEBASTIÃO ROQIA
OSMARDIAS
MARLUCEPINTO
JONAS PINHEIRO
JOÃO FRANÇA
BEI.LO PARGA fCONTRA)

VALMJR CAMPELO
WAJ.DECK ORNEL.l5 (CO~
LUDIOCOB.HO

( ~)

CARLOS BEZERRA

LÚCIO ALCÁNTARA
LEOMAR QUINJ"ANIU!A

9.
Ac tdatu na Ciman: o projeto de lei n• 3.535189, que dispõe sobre a mesma matéria c
tambem o fu axn bue ao .umcro de cmprq.ados da empresa. o iJusue Dep. Antônio K..tDcür
maifestCXHe no aamo xntida que o nosso.«JSS:crtaado:

... To! ~nm i, a . a JnriJa Wnia. J~ jtzJhc:
prillwitv por~~ rmJnst:a. mmona qwtnio ftiiJIKl a..tnlo!
~ ~utam. :wb a ótial qrtalilaJiva. cm::a tk 9lm
Jo PIB firmal ~ crkm 1k ~ mnnnpoli::tJrrm a:r dtds&s de
prot./11çlitt r nn'f!Xflm<"IIIO. m frJ/ha:r mlariOi:-;. o rt!colhiiMIIIo tk
imptlvm. ~rc. - • o IJI«!. lkriJJdt:lmf!1u~. rlàa ooodlma com o
cotfallo

« napciottal.

~ mais impontllltt', fKJ'tlffo! o siKftiftr:ado tia nprcsifc
'"acrpdooalmt't~t<':. -~~ ~~- tk:JJCT~tq, pre~ qu~ a
participot.'ÕIJ ck f!~JS ua ~Õ<J lk mtptYsa só se daria
~=o!.ll! -~fllaÇflt:.<:, =ti!J(jma/_a:; ~Jt:onconlqrc;_~ __!_~p_]g)_.___gl!_o!

Sq(rnltkJ,

amNr,~nt a pnipria :«Wm"f\'Cr1cia Jo f!rnpTUIItilmo!mo e, par
_J«'Mri!'!:~ o.<: po_'iltJ.!_~_t_ro/_Ju~ht_J &!k tkri~YJdas_ '",

_MAI
__
O_l_99_7_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _AN_A~I~S~DO~=SE;;.;N;..ADO;;;;;;.-.;;_;;FE.;;-;;;:D;;;:ERAL:::;~~=======::o··:;..·:.:::··:.::·-=-~:c·oz·==:..:....:.7~9

c:mprcgados. desde que haja acordo coletivo altbndo entre o cmprcpdor e ICUS

16 É o que se nota quando. ao j~ifQJ' a ~o de: emenda excluindo a pa.rtici~o
na sestio dos em~dcn: das empresas públicas vinculadas aos ministC:rios miliures. .afirtm
que N~:rlal'iamttt ~Hihc,yfkk, a ~crliJud,. .tf! tleitt (NY'I'i:ttlf!IRQI'; a i11j1rinaa dos sinJicalru.
<CU)li ~tlf,'a má P"l'i.'rla 11<1 art.
da pn'ftO.•d-.;iXt. qHando da I~ fku t:liualtla.s do

....,.....SO.".

(K.'(XÚ4~ rol<!tn'O rYiafil'fl O pcrrtU:ipor,iio Ú<t<; rmpn:y:adar na gco.V'do Ja rmptTsaH.

11 Na vcnbde. apc:nas is empresii.S nio compn:cndidc: ao IIJ1. 2'" da proposiçio, quais
sejam. as que tem menos de 200 (duzentos) empregados. é faa4uda a cdebnçlo de acordo
c:detivo de pmK:lp.çio u gcsll.o (art .,., aput).

t 7. Ora. as cmprcs~s privad:ts tambCm nlo podem...fiçar. ~ a tal influê:aci.t. pois assim
eu.ari& se soci&lizanclo a sestJodos negócios. mu Rio os prejuizos que. cuo ocorn.m. xr1o
&re~dos in1egralmen1e pelo c:mpresirio. o que ê absoluuanente injusto.

10. Em que pese o bom nab:llho do nobre: Senador Casildo Malclancr, ao tdJ.tar o projeto.
inr::Kilu o nobre cole!a em equivoco ao altmw que ..o projeto em apreço prevC que a
panicipaçlo dos traballu!dores na gcstAo das c:mrm=su se daD. naquelas com mais de duzentcn

J2, Pata as demais empresas. o projeto e impositivo, obripado-.u ao acorda coletJvo, e
para tanto previ que ..rnmpnn'O&J a ami1k.'ta tk qualqm:r modaluloJe ck partlcipaçiio IJtJ
~do. potkm m ~mpn:goc.ltJ.~o por imt:rmf!dü1 ~J smciu'Oto r~pnsttnlaln'O &! Sfltl categoria,
ajHf-..ar Ji.t.t/Jio coh'lil'fl <ks1ulat.k1 a a\."VII!fJirm' umafe~rma Joqm:{a pmticipaçJJon.

·

13. Pcn:cbe-sca~ M:idamcnle. a ínsinuacio do c:spirilo imervencionista de uma dri correntes
do pcna.mente sindical. em detrimenlo da livre iniàatM e Ca propriedade pnvada. pilares da
ordem cconõmica aaegumios pela Consl:ituiçlo Fcóenl.
I .C Cremos que a falha apomada .na exegese da proposiç:lo pode ·ter induzido o relator a
manifestar« pela àprovaçlo do projeto, apesar da aprescntaçio de emenda, entmdcndo ser a
proposiçio mais flc:IChd do que realmente é

.r

18. Além do mais, desde que nlo seja imposta. a panicip;açlo na gestão e bem-viada,. e ê o
próprio relator quem informa que viriu empres&s bnsileiru. descobrindo a importincia do
emprega.do para o ~ aescimcnto, ~ aminlwldo no sentido da panicipaçio dos tnCSDIOs
1\.1 gestlo

19 Por todo o exposto. e por entendermos que a participaçlo esceptiocul 1}.1. gcltlo,
conforme reza o art. T. XI. d.1. Carta Magna. devi ser implementada pela via paceual, desde
que haja ao:n-do colecCvo celebrado entre o ~or e seus empregados. confonM alfaia
do NltJtôria, ma.' tliJo Ja pmpmi~t. manirtswnos-nos pela rejeiçlo do Projeto de Lei do
Senado n"' 13&9!i.

Sala da Comissão,-? de maio de -1997.

-s.u~Parp

Tal possibilicladC' i: perfeitamente admlssivd. pois ~se que o prilprio relator rec:onbcce
que a inteôemw:ia na .adminis1t11çlo poder ser danosa ao empreendimento
IS.
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Presidente

.....
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TEXTO FINAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 136, DE I99S.

__,. ..

Dispõe sobre a partitipaçio dos
tnlbalbadores na zestio d.as empresas
e dá outras pro;iclêac:ias.

.~> ~~or _crediticio ;~:~mo aos ~a~a:s_o_~~.J.4e..çr~i~Q. que. a panir

cia frubliéição da Prescmê -!c:i. ã"dotarào nonnas próprias para isso. condiZentes com
as respectivas possibilidades:
b) pretCrênc:ia. ~m igualdade de condições. na classificação das propoSias
otCrc-cidas em processos de licitação pUblica

.:1 datJ:-ula~ d~ m:nor \õlnta.g~ nos comrouos com ~id:xk..-. ruhiu:<~~. a
.:-r.rm"de$t.'!~

:u1

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
An,

I •' • l:.St:t k·i ~ntr:t..<~:lll ...;i.g.Gr n~ data d~ !-~a pubhc::~c=•·

,-\11 I ! • Kr:\Vf!am-"'" .a:' disposições t'm comrario

t'" ~ A participação dos trabalhadores na gestão das empresas rege-se

por esta lei

Art. ~ ~ Consideram-se abrangidas pela excepcionalidade: a que se refere o
inciso XI do ut. 7", da Comr.ituição Fcder.tl, para 6ns de estabelecimento da
panicipaçio, a que se refere o an. t•, as empresas com mais de 200 (duzentos)
empregados. abrangidas pelo art. 2'" da Consolid1ç.ão das Leis do Trabalho,
urbanas e rurais., bem como as públicas c: as que desenvolvem ati\.idade denarureza
nlo cconómiea.

Par.lgrafo único. Excluem-se do disposto nes1e artigo as ertlptesas pUblicas
vinculadas aos ministCrios militares .

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA
Pli/A SliCRETARIA-GERA/, DA MESA

Art. J• • A participação a que se refere o art. 1'" ê assegurada cm acordo
coletivo celebrado entre o ~pregador e seus empregados.

República Federativa do Brasil

Constituição

§ l 0 ~ A participação minima na gestão é a de J (um) representa.'li C dos
empn::gados, por estes deito.

1988

§ ~ ~ Compreende-se na participação mínima referida no c2put deste anigo
a obrigação da empresa de;
a) receber do reprcsemante dos empregados as pos1ulações destes e dar-lhes

resposta.:.

Art. P S1o dircil~ dos U'2balhadorcs urbanos e rurats. .alCm de: ouuc; que
\1Sem 31 mdboria de sua coo&ção social:

b) tbmecer ao representante dos empregados as mti.,mJa('ões, ;:-or ele
requeridas. relativas a \.Ída da empresa.
c) consultar o representante dos c:mpn:gados sobr.e o:1~JJ~:t~ .L:. !!til.ii.,
cmprcsarl3i que: possam atCt.iAos.
An . .;o - A negociação das clausulas d() acordo CC'li~Í\"O rel:mvas a
participação na gestão, do lado dos empregados da emprc:>:~. SC'l"a :"eita por
repn:semamcs clcitos ou pelo sindicato represem:amivo da categoria. se is:to for

deliberado em assembleia especialmente convocada para esse fim
Art. 5e • Nas clitisulas de panicipaçào na gestão ficam fixados os direitos
subsuntivos a da referentes. como as regras adjetivas de seu fundonamc:ruo.
indusive as de vi~~ e de revisão.

X:J - paruapaçào nos lucros. ou resultado$. ck:.\ rnculada d:i remuneração. e. o:c:epaonalmcme. pantctpaçào na ~o da tmpre:s:l. çenformc: ddi~
rudo cm let:

----···..·--·-··-...·..··-···--····--·-·--·--·--Art. lL Nas empresas de mais de duzmtos emprc:~os. é :as:seg:u;r.K1a a elei•
çlo de um repr'CSI:DWllC:dc:stes IXIm.a ímalidadec:xclusiv.l de promover·lheso

cntcndamento dircto com os emprepóon::s. _
Art. 6° - O acordo coleàvo ondé estão contidas as cliu.sulas relativas à
parócipaçio na gestão sô terá validade ctp omnes se n:gisamo no ôrgio local da
Justiçt .~o Tnb.lho ou no juizo local investido da jurisdiçio ttaba1.hista. que
~oserviço~pectiw.
\

-··-·····--··-··-·······-·········--------~-

-r -

Art.
.As empresas não oompreeOOidas na Condiçio do vt. 2° wnbem
podem celebrar acordo coletivo .de pa:nicipaçlo na gestio eom seus empcegados

CONSOLIQ.t\ÇÃO
.DAS
J,EIS DO TRABALHO

que. pma terem wlidade pn:visra no .an. fi' desta. lei. estio sujeitos ao regisrro nele
esuheloc:ido.
• · · ·
- · · · ··
··

I
Pmgrafo único.

No caso do caput .deste utigo'. as ernprew;
voluntariamente acordantes gozarão das wmageas arroWias no a:rt. tr
Art. SO - No caso das empresas comprec:odidas no art. 'Z'.· comprovada a
ausência de qualquer modalidade de pmicipa.ção na gest!o. podem os
cmpn:gados. por imcnnCdio do sindi<:31o rq>r=JWivo de ""' c:azc:gcria, ljuim
dissidio coietivo destinado a assegurar uma fonna daqudll parriápaç!o

Parágrafo iuUco. No caso do capai deste artigo, a Jusriça do Trabalho.
fm:zssada a conciliação judicial, nos limites de seu poder nonnarivo constitucional,
esrabeleceri as nonnas adequadas .ia garantia da participação mimma prc:viSia. nos
§§ l 0 e2•doan.3°.

A.rt. ÇOO - Na proporção do vulto da participação na gcstão nela .,.;gorame,
decorrente de acordo coletivo registrado na fonna do ;ut. 6°, a etrJ:Jresa gozar:i das
segwnteS vantagens:

Texto do Decrelo-ieí n. 5.452, de 1."-5-1943. atua/ímdo
acompanhado de notas à Legisk:rçéo Co"e/ata. de Legislação
Trablllhisra Especial, de Regimento fritemo do TST (=erro), de
Súmulas do STF, STJ, TFR (em matéria trabalhisra)
e do TST (Enunciados J a 34/) e de /ndices Sístenuitico da CLT.
Numérico da Legisiaçõ,o e Alfabético-Remissivo da CU: da Legislação
Complementar e das SúinuJ~.
~

------1

MAIO 1997

Sl

Art. 2:" Considera-se empregador a empreu. indnridual ou c:ok!ti'va. que.
~ssurrundo os riscos da atfvidade económica, .adm1te. assalaria e dirige a Pfet:sta·

çio pessoal de serviço.
• f~s• ~nJIItst•c•: JJtrs, 3.• do Decn:ro lei n. 972. de 11·10·1!169, c
de Decreto n. 83.284, de 13·:J·197S
.. fnrptes• de .rJidlodduUo: llrtS. 3.• da Le1 n. 6.615. ck 16·12· 1978, e dO
D«rcto n 84. 134, de 30·10· 197S.

i

• Vide 11r1. 3• chi L e' n. 5.889, de 8·6·1973 IRti'IIIJ;
n, 11.885, dt! 5·3·1973 ID~sr~eo/

~ 1:'

Jlft.

3.•, 11, dO ~t!IO

O m. t• do Projeto de Lei escalona o pnzo pan. o pagamc:ata do
atuai montante da Divida Pública MobiJiâria Federal
igu:us.

C?m

•

v~

11rt .:•

d•L~ n

5 889.

r:!~

em pl[tCbs

finaDc:ciros dessa Divida Pública. incidirão sobi'C' o principal vencido anualmente. ~

_emir '!o ~ -~-~c_i!_~~®__11_Q_ ç_aput. e g~o poderio ser superiores i
mêdia das r.u.as de juros pagas pelo Brasü na contraaç.io de fiiUI:IlCiarac:aos
externos nos cinco anos imediatamente anteriores ao da publicaçio da. Lei.

Equ1param-se .ao empregador. para os efe•tos exclus•vos da relac;:ão

de emprego. o~ prof•sstona•s ltberats. as •nst•tuiç:óes de beoefid:nc•a. as assoc~a·
ções recreauvas ou outras rnSIIIUlCÕes sem lms lucrauvos. QUe 3dm1t1rem traba
lha dores como empregados.

par11 vinte anos.

tres. anos de carência. Seu par.igrafQ imtco estabelece que os enaqos

Os ans.

.e

_2_o

correspondem. rcspccrivamcnre. às cliusuias

3a

rcvogatóna e de vigC:ncia.

Nio foram ofetecidas emendas ao Projeto de Lei no prazo

8·6-1973 tRurJJIJ

\ 2.• Sempre Que \lma ou rnars empresas. {endó. embora. cada uma dela:;.
petsonalldade Jurlchca fHÓilWi. esuverem sob a d~recão. conuole uu <~drnrmsua

cão de outrll. cor1Stlturndo !JIUilO rndustrral. comerc•a! ou de qu:JlQU(!' ouua .ah
\•Jdaoe económrc..1. scrcio, u:;r<! os eteuos d::: rc!acilo d~ emprc~o. 501•d:Jrr;rmt!'lr
:(' fi!!SDOilS<s\'f•·~· ;, .•mnr,~.· :lrr~l•'::·•• ~: ~ c~C •. ~r:a;: C::! o;~~crdm;k;t,,•;

II-VOTO

~••••••-••••MMH-••••••••••u••-•••••••-•••••••••••-••-••--•••u••-••••••-••••

11.1 - QUANTO A CONSTITUCIONAUDAOE

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

O Projclo de Lei do Senado n" 275. de J995. tem por objerivo fixar

Oficio n° 23/97-CAS

Brasília, 14 de maio de 1997.

nonnas relativas a rnzos de pagamento e taxas de juros da Dívida Piabliu.
Mobiliâria Federal. De acordo com o

art.

163. IL da Conscituiçlo Federal,

conauio. as disposições c:onccmentes;; divida pública extem1 c imcma. iacWda. a
Senhor Presidente,

das autarquias. fundações e demais entidades conttoladas pelo poder pãblico.

devem ser estabelecidas por intennédio de lei complementar. Exccuum...se do
Nos lermos do parágrafo 2a. do artigo 91 do Regimento
Interno, comunico a Vossa Excelência, que esta ComissAo
aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1195, que
"DISPOE SOBRE A PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES
NA GESTÃO DAS EMPRESAS E OÁ OUTRAS PROVIDENCIAS",
em reunião de 07 de abril do 1997.

alcmcc desta aonna apenas as disposíções do art. 52, incisos V a IX. da mesma
Coasritu.içio. que fixam a. competêlcia privativa do Senado Federai tebtivamcme
~ C?EI!Ole_ ~ lfu:_ida da U~_d9~ ~Q~® Distrito federal e dos Mtmic:ipios,.

nos segwntes termos:

.,. ·~··i_
l·1F~~':\,

Atenciosamente,

Senador

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

---~~~

-----·

-~~-·---~-·--

~OEMIR

ANDRADE
Pres1den1e

~· - OIIIOri::ar ~

Exmo. Sr
Senador ANTÓNJO CARLOS MAGALHÃES
0.0 Presidente do Senado Federal
N ESTA

exzema.s r:k

lll2ftltC:I ~

dtt

inrern:x da Utddo. dos Estados. cb Dmnto Ferkrai. du T~ rC:tl:
Mlmic;pios:

.Jimr.

J7 -

pot"

propo.rra do Presidmte Ja Rqnihlica.

~s

globais ptzra o lfiO/riQ1Ue da divida cotl1101ulaJa da União. das Essados. do
Distrito Fedn-tú ~do$ Munkfpias:

\
PARECER N• 242, DE 1997

~7/-

tWpor :whrr {lmltn globars

I!

condlf{les P"a as opm:II;IÕt!S

1-k critilto n:temo 1t mll!niO ria Uniàu. úos E.siDdo.t. de Disrnro Fetànzl e

. Jos Mwlit:ipuJ~.

Da Coa:ússio de AniUitos Emnôziaicos, I&Obn: o Projeto
de I.d do Seaado n• 115, de 19!5,. de autoria do
Sea:ador Emaades A.alarila, qoC- "escaklu o prazo
piU'II o paptaa:llo da DiYfda P6bUca MobUiária
Federal e dá IHltru proridêndu. ~

1-'lll -

SIOÓrr

úmua ~ cont1içiJa para a ~ de

« ctidito t!rluno e msemo:
IX- ~kt:u itnutu glolws ~ a:Jitliiçõu para o ,.,.... da
divu/a moiJiUária dos Estados. do Dismzo Frtdnrú r tios MIOJICipias:
,,,,

I- RELATÓRIO

___

,_,

_____ -------~.-~

Ora. o objero d<l Projeto de Lei do Senado n• 215. de !995, lllo se
inclui entre as

O Projeto de Lei do Senado n° 2i5, de 27 de setembro de 1995, de
autoria do Senador Emandes Amorim, que "~alona o prazo para o pagamento

tn:s arrigos.

diSPor

garanna da União rtm opet"QÇ&s

RELATOR: Senador CARLOS BEZERRA

da DiVida PUhltca Mob1llána Federal c dá

« suas mllarquuu ~ Jemms f!ntldatks contTOiadas ~lo

podu pilbiiCD foderal:

mura.~

pmvtdCnctaJ. ··. c:ompõe-se de

dispos1ç~ ~

incisos V a IX. do an. 52 da CoiW:ituiçào_ O

Projero de Lei é, assim. inconstitucional poi contrariar o art.. 153.

n.

da

Coostituiç:!o. ao se servir do instrumeniO da. lei ordinária par.a a faxação de normas
relativas a prazos de pagamento e
"Fed=l

taxas

de juros da Divida Pública Mobili&ria
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11.2- QUANTO AO MÉRITO

quanto o volume das aplicações fmancc:iras internas. uwuendo sob comrxMic .a

dcma:1da de mercadorias c serviços. O comrolc das taxas de juros. CQnstitu:i.-se.

Embora a ampliação dos prazos de pagamento e a rerluçio do nivcl

dos encargos fmancctros da Divida PUblica Mobiiiiria Federal seJam objetivos

presentemente. no principal instrumento da politica governamental de coareaç:io

ah:amente desejivcis. sua imposição unilateral deve ser veementemente repudiada.

do nivd de preços e sustent&Çio do equHibrio no bala~~ço de pagamentos. Essas

próxuno. mas ~ Gowum

A principal objeção a tal proce:dimento encoatra-se~na pe:rcepção de que: ele

taxas poderio ser subsun.cWmente reduzidas num futuro

causari profunda crise de confiança entre os detentores do capital fuwu:ciro, os

provavelmente nio o fari atC que

qw.is. dai cm diante. se recusaria. por periodo de tempo unpossível de precisar.

andamento e se cllcgue ao ajuste fiscal. por ~que qualquer atirude ptttipitad"a

mas prova.velmente longo, a finmctar o dê:ficit opencional do scror público

no processo de redução dos jmos venha z detcnnmat o morno da inílaçlo.

St' __conclua!!~:

as

!efo~ _cons~~~

cm

Semelhante solução. asilm. somente sena vi:Dvel na hipótese da ocorrência de

orç:amento equilibrado na condução das fmanças públicas do Pais. o que,
ob~ente,

Tendo em vtsta o exposto. manifesto-me pela rejeiçlo do

não ê o caso. Impossibilitado de colocar tirulos no mercado

finsnceiro. só reswia ao Governo a alternativa de cobrir o déficit recorren~o i_
emissio monetária. com a consequente aceleração do j;'rocesso inflacionirio.
Deve-se atentar. ademais. para o fato de que é o propno Governo
quem mantem as taxas de Juros mtemas em nivel :naís elevado do que o das

Pro_;ew. de

Lei do Senado na 275. de 1995.

taxas

Saia da Comiss!o, 6 de maio de 1997. José~ Presidente Carlas Bezern.,
Relator_ Ney Suauuns _Jonas Pinhêiro _ Lãcio Alciatan: Esperidiie Amirs _
Osmar Dias_ Eduardo Suplicy _ Valmir Campdo _Coutinho Jorge_ Bello Puz,:a
_ Beni Veras_ JeffenoR Peres Waldeck Omelu Frtitas Neto Adetnir
Andrade.
-

I

Senador José Serra
Presidenle

o_f

1'1'1-

~
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..... DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS
DO ART. 250 DO REGIMENTO INTERNO

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

{leitura de rnrecor)
Em

VIsta

do exposto, manifestamos pela inconstitUCionalidade do proJeto e, no

méritO, pela sua rejeição.
O SR PRESIDENTE (José Serra) - Em dtsrusstlo o parecer do Senador
Jefferson Péres ao Projeto de Le1 n<' 207. do Senado, que dtspõe sobre o
pagamento. por meio de cheque, na rede bancana de fiChas e compensação
de tributos e de tantas de servtços pübhcos.
Em diSCUSsão.
(Pausa)
Em votação
Faremos votação nominal. uma vez que a dec1são da Cotmssão termmatJva

e

(procede-se a votação)

DAS FINANçAS PtlBL!CAS

SEÇÃo!

NoPMAS GEIWs
Art. 163. Lei complementar disporá sobre:
I -finanças públicas;
II- divida pública externa e interna, incluida a das autarquias. fundaçiies e demais enúdades controladas pelo poder público;
III- concessão de garnnúas pelas enúdades públicas.
IV - emissão e resgate de títulos da divida pública;
V- fi..ccalização das instituições :financeiras~
VI - opernçiies de câmbio realizadas por órgãos e enudades da Uuião,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios;
VII - compatibilização das funçiies das instituições oficiais de crédito
da União. resguardadas as características e condições o~rac10nais plenas das
voltadas ao desenvolvimento regional.

Portanto, o projeto esta refeitado
Passa-se ao 1tem seguinte da pauta.
Trata-se do prazo para pagamento da divida mobrliãria federal e dá outras
providénoas. A autoria é do Senador Emandes Amonm. O Relator é o
Senador Cac1os Bezerra. que não estâ preserne. Vou pedtr ao Senador Valmir
Campelo que leia o Relatório do Senador Carlos Be2:etra, que é contrário.
O SR. VALMIR CAMPELO- Projeto de Lei do Senado n" 275. de 27.09.95, de
autorta do Senador Emandes Amorim.
(Leitura de parecer)
O SR. PRESIDENTE(~_Serr<:~} - Em di~s:io.
Concedo a palavra ao Senador Esperidião Amln.
O SR. ESPERIDIÀ.O AMIN - Sr. Presrdente, eu gostaria db fazer uma
ponderação. Não considero o prc;eto de Senador Emandes Amonm destituído
de razão de ser, assim como não constderava - e V. Ex"' também não - o
questronamento da divida externa do BrasiL HOJe, lodos nós que~tonamos a
compJerção da divida interna do Brasil.
Entendo que, talvez pela forma srmpbsta do que ele apresentava, uma
dedarãçáo ufiilãtãfãt~mas.- atrnar, -a COOstiluiçáo ãsiatielecãU, trlilateralmEu1te,
juros de 12%, uma revisao da dívida externa por intermédio de uma
Comissão designada no ato das Disposições Transitórias.
Reconheço que a forma &dotada pelo Senador Emandes Amorim ê, do ponto
de vista de parâmetros de administração finaneeira, de finanças públicas,
tnaê::eitável. Mas tão tnaeeitâvel quanto a proposta e o absoluto descontrole
que existe sobre a dívida mobiliãria - interna. portanto. Agora, já temos a
:':..~~ estaf'90$ aprovando a sua ampliação pa:a 1O bilhões. para substituir
O SR. SENADOR - NAo é s6 para substituir a interna.
O SR. ESPERIDlÃO AMIN - - É só para subslrtw a interna.
O SR. SENADOR - Ê uma OXJdança de composi~o na divida.
O SR. ESPERIOlÃO AMIN • Isso não foi aprovado. Eu fui o Relator das duas.
O SR. SENADOR • Refrro-me ao projeto que for encaminhado hoje.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não. Essa tambem não permite a alteraçlio da
extema para ~ma. E só elevação para dez.
O Dr. Gustavo Franco defendeu a teSe de que se deveria autorizar as dUaS
COisas: substituição de divida externa. digamos, de pior qualidade, por nova
divida externa. Twe uma longa d1sc:ussáo c:om ele e oom o Senador Vilson
Kleinübing.

···-··-···········································--·····--···-············-·········--··
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS

PARECER N" 243, DE 1997
OF JCAE/021196

Br.lsilia, QG de maio de 199f1

i

Da Comíuio de Assuaro~ Sociais, sobre o Projeto de Lei
do SeDado n• 31S. de 1995. que "'obriga o ressarcimento
do Sis«em• 'Úah:o de S.úde pelo atendimeato prestado a
usocb.dos. beacficiirios e segv:~dos de empresas
gerendadans,. iutermediadoru ou operadoras de planos
de~dt"e~e~saúde...

Senhor Presidente,
Nos tennos do § 2" do Artigo 91

do

Regimento Interno, comunico a V.Exa. que esta Comissão
rejeitou o
PLS N° 275, de 1995, de autoria do Senador
Emandes Amorim que .. escalona o prazo para o pagamento da
Dívida Pública Mobiliária Federai e dâ outras providências". em

reunião realizada na presente data
Atenciosamente,

Senador~~
Presi-Ve~~eserra
Exmo.Sr.
Senador ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
Presidente do Senado Federal

Relator: Senador CARLOS WILSON

O Projeto de Lei do Senado ne 315, de 1995. de autoria do Senaáoc
Sebastião Rocha. ..obriga o ressarcimento do Sistema Único de Saúde pelo
atendimento presu.do a. associa.dos, beneficiârios e ·segundos de empresas
gero1ciadons, intenncdiadoras ou operadoras de planos de salide e seguro
saUde"
Nio analisaremos o mêrilO da proposição - dJJtque. ê inegàvcl - . uma
vez que matéria de igual teor já foi objcto de apreciação por esta Comissão de
Assuntes Sociais na presente sessão legislativa
Tr.11a•Si! do

PrõjCto de Lei do Senado n" 41, de 1995, de autoria do

Senador LUcia Alcântara. aprovado. em decisão tcnmnauv:a. na sessão de 14 de
noveml.rro passado. Não se tendo interposto o recurso ptevisto no! 3e do an. 91
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do Regamento lntemo. a mcucJotmda proposição fo1 CIIVJada à revisão da Cimara
dos Deputados, uos termas do au. ú5 da Comt1tutçào Fcdca·al.

Em VISta do exposto, somos de parecer pela PREJUDICIALlDADE do
Projeto de Lei do Scr~ado no 315, de 1995. em varludc de prcjul~memo da
rru~tc:ria de qm: uaaa o referido prOJeto cm outra dcbbcração, no âmbno desta
mesma Comtssão de Assunlos Sociats. c pelo seu arquivamento, nos termos do
art. 334 do Regimento Interno.

MAI0199"]

Sala da Comissão, 16 de abril de 1997 _Adem ir Andrade, Presidente_ Carlos
Wilson, Relator_ Bello Parga _ Osmar Dias_ Benedita da Silva_ Emília
Fernandes Jo;lo França Uomar Quinlanilha Mauro Miranda Jonas
Pinheiro_ Waldeck Omei;s _'Carlos Bezerra_ Romero Jtzcá _ Scb;stião Roc::ha
(abstenção)_ Gitvam Borges_ Lúdo Akânlara.

SQador

Presidente

LEGISLAÇÃO CITAhA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DOCUMENTO REFERIDO NO PARECER DA CAS

PROJETO DE LEI DO SENADO Nº-41, DE 1995
República Federativa do Brasil

Constituição
1988

Art. 65. O projeto de lei apr0'\'3do par uma casa será rcvtsto pela outra, cm
um só turno de discussão c votação, e enviado à sançao ou promulgação, se a
Casa revisora o aprovar, ou arquh-ado, se o rejeitar.
Porâgrnfo ünico. Sendo o projeto emendado, \'Oltará à Casa iniciadora

Tnrna.

obrigatório

res:Eorc:iment~
d~

SaU-:1~

reali:r.ad<:)

i!I.O

pel.o
~

o

Si!'l.te#l!l Uoico
.,t'l'nd.i.mPnJ:r)

segu:r11dos

,.Je

-cr.tpresa5 priva<la5 de servl.ços de
saUde.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art.. 1"' - As t:·•·p:z:'('"'a:s: dn sequro-saUdc e d~
medl.cl.na de grupo, bem com~ "'"' r.:oClflr.>"Cativas de tr~bAlh('J
médl.co e assemelhada.s, no e:tso do at2ndimP.nto a ~~..J~•
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sequJ::ados ou bencfl.CJ.arJ.o::J p~lc Sl.l!ltt!ma
-

SUS,

f1c.,m obrl.gi'das

referentes aos

re•~'lrr-1

:1

r

<'lO

t:'nl.CO de
SUS

o~

SaUti"·
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COUJ:!UlÃO> nE ASfil'qN'A'OR ROC:lAJ:R

v;,.lor.ro:"'

oerv1ç~s rrP.~t~rln~

Ofício n• 16/97 -CAS
Brasília. 8 de março de 1997

Art.
2°
procedJ.men.tos com que
estabelec:tdos em regul

l~

Art.

1,\·~
:o;(>

Senhor Prestdente,

f:1r~1

"'tll':'nl,<l

F.~t:..

-

valor€>~

T''.. l::J'""'th.•:'l,

!.• ..

"''''r;-,

l':tl

Nos ~ermos do parágrafo 2°, do arl!go 91 do Regtmento
Interno. comunico a Vossa E.xceténc1a, que esta Comissão
aprovou parecer do Senador Carlos Wilson pelo arquivamento
do Proj!!lo de Lei do Sena~o no 315, de 1995. que "obnga o
ressarctmento do S1stema Un1co de Saúde pelo atendimento
prestado a assoc1ados. benef•ciános e assegurados de
empresas gerenciadoras. intermediadoras ou operadoras de
planos de saUde e seguro saUde ", em reun1ão de 16 de abnl
de 1997.

\'lqor na dat:-"' d('

sua puhl:r.r.aç-1\o

Art. 4° ~
Lei no prazo de 90
sua publl.caçio.

o

Poder Exccut1vo requlamentarit. est-"'
{noventa) dt<'I.'J a contar ,..., _dat~ de

_-_AJ~n_:_cros_a:ment

fi\11\/\

e.

Y\,

SenadJ~lk~~ir Andrade
v,

-+-restdente

JUSTIFlCAÇÀO

PARECER N• 244, DE 1997

sequndo dado~ d3 1\sso<:"l;otÇ'fio Bra::~~ileira das
Empresas de Medicina de Grupo, cê"rca de 35 milhões de
bras~leiros são segurados de plano~ de saUde, mantidos
por empresas privadas de

~eg11ro,

Da Camissio de Constituiçio, .JWI'tiça e Cidad•nia, sobre

o Projeto de Lei do Sc!n•do n• 24, de 1997, de auiloria do
Se-nador Roberto Freire, que ..proíbe a nomeação de
parentes para cargas eru comiuio e di outras

d<:> mPdícina de qrupo e

cooperativas méd1cas.

providêacias ...
Um
ut~l~za-se,

:saUde,

nUmero

:uqnií.Lcatl.vo

eventualmente,

mantidos pelo

S.1st~mn

de

deat:e11

serviços

liB9tJrado~

pübl1ecs

de

RELATOR: Senador JEFFERSON PÉRF.S

cte SaUde, l!!lesll ónus
pe31so~l
e
sem
re:ssarcl.mente>
dos
custos
de~te
atend~menl:o por parte .-'1""5 se•.z:or sE>qur .. dores.
Ulll<:O

I. RELATÓRIO
a1tuação é espe~lalmr.nte f~equente no
atenduaento a emergencias, ft>1to, na mai.ot: p;~~rte da:s
vezes, em serviços públicos um~ vez que Dão poucos ~s
prontos
socorros
com
compl~xidade
tl!!cnolôgi·~
requerida, m~ntidos pela i.n1ci~tlva privada. Nestas
situações, a1nda ~ue a
remoç~n
do pacient~ para o
:serv:z.ço pcôprio ou credenc.1a<lo pP.l='l :seguradora .,. :f'aça
nos chas subseqUentes ao aconter:lTPonto, a maior pa.:r:.e
dos cu:stos ass~stenc1ais eorrPm por conta do serviço do
SUS, c;..1e - até o momentQ - n:io Q rt!!ssarc:z.do pela
empresa seguradora do doente.
Esta

É submetido ao c:~:::une desta Comissão o Projeto de Lei do
Senado n" 24. de 1997, de: autoria do eminente Senador ROBERTO FREIRE
que ..proibe a nomeação de p<m:ntes para cargos em comissão c dã outras
1

providencias".
A proposiç.-'io veda a membro de Poder e aos demais
ocupantes de cargo, emprego ou função pública .de qualquer dos Poderes,

Ainda
que
o
nUJ~w.ro
de
segurr-dos
ou
beneficiár1os de planos privados de assistênc1a à sa~de
atendido.:~

na rede do sus se)a rerluzi·.!:> em alquma região

ou venha a dim~nuir no futuro, trata-se de uma questão
de
natu:reza
Ct:z.ca
oeo••'l. t=lr-~"'! 'TI1P as
centr.:t.buiçõe.s
eociais
de
t:ra.ba.lhadores
e
êml)resa:r
euplenentem
s:z.stemas privado!ll de .sailde, bum momento em quo os
recura;o.:s colocados ã disposição do poder pUblico para
esta f:z.nalidade ~e mostram l.ll!IUficiente.s, ao me.smo
tempo em que aquelas empresas vêm auferindo luc:r::os

vultosos.

grau civil. para cargos ou empregos cm comissão, bem como mantê-los nesses
cargos ou empregos sob sua dn:fia imediata.
Trata-se de proposição pratu:nmc:nle idêntica à de n° I 86, de
1995, de autoria desta Comissão, fruto de profundos debates em. seu seio.
Aquela proposiçãO foi

::~provac:b

pelo plemirio do Senado Federal em 22 de

novembro de 1995, tendo sido rejeitada ua Câmara dos Deputados.

Por outro lado, é espPr;vto que C!sta
pos:.a reduzir o.s gastos públicos cem saUde.
A

cooperar

nomear cõujU!,'C, comp::~nlteiro ou parente, consang~iineo ou afim, atê o terceiro

medida

p:re.sente proposiçio é fel. ta na intenção de
busca
de
melhor.eo
oond.:t.çbes
de
serv:z.ços públicos dG eaUde para o

O projeto foi feaprc:sentado pelo ilustre Senador ROBERTO
FREIRE., que relatara o citado PLS 11° t 86, de 1995.

na

func:.:t.onamento dos
povo brasileiro.

A proposta nào recebeu emendas.

É o relatório.
Sala das Sessões, 8 de março de I 995. _ Senador Lúcio AlCântara. -

Os requisitos

fonn::~is

de consti!ucionalidadc são atendidos

pelo Pro;c:to de Lei do Senado n" 24. de 1997, tendo em vista que a materia deve
{J:I. COKISSAO OE ASSUNTOS SOCIAIS -

OECISSAO TE~HINATIVA)

ser diSCiplinada cm lei ordm;ina.

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=========~-=-=-=-=-=-=-=-=-'
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QuantO ;i JUrldtcidnd~ e ICCIIIC3 JcgJsJat!Va, não h;i qua)qucr

reparo a ser feito.

MAIO 1997
Ocstartc. do c:<posto. manifcsl;tmo-nos pela aprovaç5o do

PLS n"' 24. de 1997
No aspecto do mCrilo. a proposição, igu:llmcntc. deve ser

acolhtda. Trata-se de iniciatiVa que visa. mdubitavelmente,

~

moralização d:1

l:,'CStào da co1sa pU.bhca. 1mpedindo o ucpousmo na Admimstraçào Ptibbca. Essa

providência c::.minha no sentido Jo cumprimento; da nossa Carta Magna qu_e
inclm, dentro os principias que devem nortear a Admimstmçào PUblica, os da
impessoalidade e d01 moralidade.

Trata-se, adcmms, de medida que estende aos dernats
Poderes da Umão dtsposição que J3 se encontrn na L.ei no 9,421, de 24 de
dezembro de 1996, que "ena

:JS

carretras dos servidores do .Poder Judicicino.

fixa os valores de sua rcmuncrnçiio c d;i outras providências". aphcave! ao Poder
Judiciário.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO. JUSTIÇA E CIDADANIA

LISTADEVOTAÇÃONOMINAL

OF. N"

r2/EiJ2..Ltc C J

Br:asili;.t,

_a_& __rraio d!!

/1: _5 ;?(?/C)/-

~~

1997

Senhor Prestdente,

senaêêmafdc:c::·bral

Nos tennos regimentats comunico a V.~ que em reu01ão real1zada

.

Prestdente da Comtssão de Ccnstnutção, Justtça e C~dadama

_Exmo_sr.
Senador ANTÓNIO CARLOS MAGALHÃES

:::oo:Pfisrcenle-aosenaooF&iral-
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U:"GJSL.AÇÃO CITADA. AN/iXADA
PEI.A Sfic:JU:"7'AlllA-Gii/IAI. DA MESA
LEI N. 9.4.21- DE 2.4 DE DEZEMBRO DE 1996

Cria aa carreiras dos servidores do P()der Judiciário, {i::r.a

- - J " ' -Qa valores de sua remuneração, e dá c;~utr.raa providéncias

O Presidente da Repubhea.
FaÇQ aaber que o Congresso Nacional decreta e eu s:lnciono a seguinte Lei:
Art. 1~ Ficam ctiadar; as CDrTi!u·as de Au:uliar Judiciârio, TécniCQ J udiei.ãrio c MaUata Judici.llrio, nos Quadros de Pessoal d~ Pcx!er Jud~o da União e do
Distrito Federal e Thmtórios, na ronna cst.abdee~da. nesta Le1.

r.

M <:&n"elru de AlD:iliar Judiciftrio, 'I'«nico Judiciirio e Analista Ju·
dicí.Mio Mo eoa.:~tituidu dos cargos de provimento d"et1vo, de meema denominação,
e~ttuturacios em Cl..uae.:t e PadnSes, nas diver.sas ãreas de atividade, conforme o Ar.eArt..

~1.

Parignúo Unico. As atribuiçÕt.!:ç dos cargcJs. observada$ as areas de ativid.ade, aeri.o de&erit.as em ~rulamento.
Art. 3! Os valores de ve.acimentcJ dos c..ar~;os das c:arn:tras Judiciarias são os
co11.1tant~s

do Anexo lt

Art. 4~ A implantação das carreiras judiciárias far·se-á, na fono.a elo ~ 2!: des·
te artigo, m~1ante tnl.nsíormar;:.io dos cargos efeti\'OS dos Quadro:!~ de Pes.!'oalrcferidos no artigo 1~. enquadrando-se os ser'V'Idores d~ acQrdo com as J"ellpectlva.s &ln·
buiç.ões e requisitos de Connaç.ão profissional, CJbsc:rvando-ae a COZ"Tel~o entre a situaçio exiau:nte e a nova situação, conforme estabelecido na 'Iàbe!a de Enquadramento, constante do Allexo III.

f 1~ Ciente do ftu enquadrnmento, o servidor terà o prnzo de qw.a:ze diu pa·
ra a interposição de recurso.
f ~ A dif!!!rença da remuner.açào dos cargos resultaotes da transformação
sobre a dos tran.sfonnadas sera Implementada gradunhnente em pa:rcelas sucessavaa, não cumulat.J.vas, na razão segu1nte:
I -trinta por cell.to a partir de 1~ de jane1ro de 1997;
11- sessenta por centcJ a part1t- de l~ de jaMaro de 1998;
III- oiteata pClr eentcJ a partir de 1~ de janetro de 1999;
· IV- integnlmente a partu de 1! de janezro de 2000
§ '3! O disposto n~te artigo aplica-se tambem aos cargos dt' Oru:taL de Justiça Avaliador e dema.i.s cargo!! de prov1mento 1Sol.acio. cbscrvado11 no enq~:ad.rllll;lt'n
requisitcJs cie escclaric:laclr r demais cnter1os estabele.:i<ios ne&u. Lc1.

to Olõ

Art. 5! O ingresso nas carreiras judici:i.nas, coníarmc a .arca c e auV'!dade ou
a e.spedahdac:le, dnr•Se·á por concurso pUblico, de provas ou de prova~ (' :1tu!o:::, no
pnmeu·o padrão de CL.:.sse "A" do respectivo cargo.
1"1.rt. ~ São n:q1Jis~tos de escolandade para mt:resso nas c:a~1r.a.s JUditiãrias, atendidas, quando ror o case. Úl:-maç.ao e:;pec1ali-:zada e expenenc.Ja JJI"'ÍI$Slo·
nal, a serem definidas em regulamento e e~pectfic:ado.s nos edit.1as clc concuno
I- par.ll .:l Carre1r.3. de Au:.:Jh,IJ' Judic1~no . .:urso de pnmCH'tl gr.~u:
li - p:l.ra a Carre1ra de- Têcm..:u Judi<:1:1l"ll>. cun=o de ~c~ndo J'l'::lu, ou rorso te-cnaco eqlU\'.:l.h:nte:

111- para u Carre1r:.t dt: Anó!h!a.a Judu:1.ano . ..:urso c:lc tcr<:c1ro grau. inchJSI·
- e hccn<:1atura plemJ., tOI'rclaclonóld.u o.:tJIII .1:. ;JI"C<i! prei'ISt.as no Ane:to I.

A.rt. T- A promoção nas a.rnan.s dar-:&e-8. !i:CIIl pre de um padrão para o !leçuiute, <:om intentício mín1mo de urn ano. em epoQS e sob cntlino:~ fuados em regulamento, em fuução do resul~do de avaliaçiio ronna.l do desempenho do servidCJi-.'
Patãgr:afo \mico. E vedada • pr-omoçio dul"ant.e o estagio probatório. finda
oqu.al o servidor poderá ser promovido para a t.erc.:1ro padrão da Cla.ne ..A.. de aua

~ra.

011 intqnnte.s das cetreira& judiciArir-s- perccber~o Adicional de Padri.o Judiciário (~J), calculado med.iante a aphca~a do o::oefiezente df: 1.10 aobre
o reapeet.tvo vencmcnto.
_

..::...

~

Art.. ~

Art.. 9! Int.e;r.un. ainc:l.a, os Quadro:s de Pes~õOAI. ~reridos no arb.go 1~ u Funçõu Corniu:ionadu CFC), escalonadas de FC-1 a FC-10, que cornpreeJldem as .a.tividades de Direç.io, Cheí~a, A.ssessoramento -e A.ssisténcia, a serem exercida, preíereuc:ia.tmente, por sen'idor integrante du carreiras jndiciàri~. conforme se dilpaaer em reKUiamenta.

!

~ ünico.

& FC-06 a FC-10 serão considenuia.s C:OlllO ~ em ClCIIllis-

sio, qwmdo seus ocupantes

n~o a~

vinculo e!etivo com a Admitllstr.llçio PUblica.

Art. 10. No áccbito da jurudição de cada 'I'ribunal ou Jui:tO e vedada a nomeaç.i:o ou designaçio, para os Cs.rgo:s em Comi.uão e para as Funçôe!i: Comiuioaadas de que tnl.ta o artigo g!, de c6njuge, companheiro ou p~nte até o teReiro
crau. inclusive, doa ~pecbvo:s membros ou juí:tea vinculados, salvo a de aenidor
ocupaute de <:tr'JfO de provtmento efetivo das C.atTel%'&8 Jud.ici:irias, caso em çue a
~i!::t::.r::co~~~~b~~i~:::. designação para eel"'rir junto ao Martstndo deArt. 11. Os <:&rgos do Grupo-Direção e Assessor.unento Supenores- DAS,
aZJ Gratific.ações de Represeotaç::so de Gabinete e as Funções Conusszonadas. institwdos pela Lei n. 8.868' 11 , de 14 de abril de 1994, integrantes dos Quadros-de Peesoal. referidos no artigo l!, fio::am transformados em Funções Cc:lmu;s1onadas (FC),
observadas as corTelao;ões estabelecidas no Anua IV, ~guardadas .as situaçOea in·
dividuazs constltuidas a.te a data da publicação desta Lel e asseguraoa aos ocupantes e contagem do t.eJnpo de seT"V''ço no cargo ou íunçâQ, Fara eielt.o aa mcorporação
de que tra~a o aru~;o 15.

Art. 12.
F1cam e:tlznt::ls, para os mtCl:T:lntcs C::ss ~l"'fcaras Judiei:>~ nas, a gratificação de que trata o Decreto-Lei n. 2.173'~'. de 19 de novembro de 1984. para os
servidores não .abranf!'idos pelo disposto no~ 2! do nrt1go 2: da Lc1 n, 7.923'al, de 12
de de:tembro de 1989, a ,·antagem pessoal a que se refere o aru~o 13 da. Lei n.
8.216 141 , de 13 de .ll~o:;to c:lc 1991. bem como as gratificaçócs cn::scias p<.>lo Decreto-Lei
n. 1.445'~'. de 13 d(' fcv<"n'lrO cic l976. alterado pelos Decretos· LeiS ns. 1.820'''. de
11 de de:zembra de 1950. c 2.3G5'''· de 27 de outubro d.: 1987

Art. 13. A Gratlfu::u;-.io Extraordln3,.r'la mstl.tuida pelas i..e1s ns i 753'11', de 14
de abril de 1969. 7.7!i7'~'. ':' 7SS'1<'' 7 759' 11 ' <: 7.760 012 '. todas de 24 clc :tlm! de 1989.
pa~ os servzdo~s do Poder Jud1ciar1o da Umao e do Dtstr1\0 Federal c Thrntórios.
passa a deoom1n::1r·:w Gr::~uri..:.::.<.to d(' Allvldacic Judtcaana - GAJ. calculando-se o seu
\'aior mediante aphcal'ao dos f.IIO!'<'S d" :liUStC f111::1d.os no t\n('xo V
Art 1·1
.-\ rc,nun<"r:lr:to d:1"' FunC<lC'S Com\sstonad:'IS, mcluSJ\'C' para ClS oCUp::ln·
tes sem •·mc:ulo \.'LO:U\'0 com .1 AdmHll.lltl':l(':lO Puhhc;1, ._"<lmJI<.I<:o-ê<" tias SCL!'UIIllCS ~al"Celas
I - •·,!lur·"·'~" C0\1~\;llll<' d<! A.ncX<> \.]

II - 1\PJ. tendo como baSt' de mcadénoa o Ultn:1o padriao das cargos de Au:uhar Judlttar1o. Tecmco Judlclai"IQ e An::~hst.3. Judtdano. conforme estabelecido no
Anexo VII;
lU- GAJ. calculada na conformidade do Anexo V.
§

1~

do artito

Ap!zca·se .ir. remuncra<;.ão das Funçôc.s Comass1onadas o disposto no § T4~

~

2! Ao servidor integrante de carretra judiciária e ao n!quisitado, inve~:ti·
dos em Função Comisstonada, i facultado optar pela remuneração de seu cargo efetivo l'l:l.a1s setenta por cento do valor-base da FC, r1:c.ado no A.ne::r.o VI.

~. 15. A_QS aeJ:Vido~'-g~ Ca;Teir~ Juç.ici_.i._1j.ll3, ocuptu~tes d~ Função Cornisalonada, •plica-se i. legi:slação geral de ine()r-poraçào de parcela men.s•l daremun~~çào de cargo em comilsio ou· função de confiança.
§ 1! A i.ncorporaçáo a que tenham dircito os int.eg'n!.nte.c das Cattâru Judiciárias, pelo exercicio de cargo em com1ss.ão ou função de conftança cm outro õrcio ou ent1dade da Admimstração Pública Federal diret.a, aut:trqu:iea ou ftlndaeiona!, tera por referencia a Função Comissionada de valor igual ou imedtatamecte supenor ao elo cargo ou função exercida.
§ 2! Enquanto eetiver no exerdcio de Funçlo Cclmis:sionada, o llliCrvidcr não
percebera a pan:ela :incorporada, salvo se tiver optado pela remuneraçlo do &eu cargo efet:ivo.

Art. 16. A:s vantagt'm de que trata esta Lei integram os provento& de aposentadona e as pensões.
Art. 17. Smio aplicadas aos servidores do Poder Judiciário da União~ do Distrito Federal c 'Dlrritórios as rev\SÕes de vencunento e ~ema.ls pareelll$ relllWlen.·
tó:ria$ dos servidon:s pUblicas federais, observado o que a resPeito n=olver a Supremo Tribunal Federal.
Art. lB
Os Órgãos do Poder Judiciãrio da União e do Distrito Federal e Th~;ntórios lixarão em ato própno a lotaç.io dos cal"gos efetivos e Funções Comllstonadas fl.as Ufl.ldades <:amponente.s d~ sua estrutura.
Art. 19. Caberia ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Supenores •. a.o
Conselho da Jusuça Federal e ao Tribunal de Just1ça do Distnto Federal e Thrrito·
no.s, no àmbito de suas competências: .,
------- -~..:: I~S-t;;:;;-;;p---;~ma Pemanente de Trem.amen-tO e-nesenvOIVlriiient~ eleS·
unado ia t'leva.ç.ão da capacit.açio profissional nas tarer~s cxecutad~s e a preparação dos st'rvldon:s para desempenharem funções de mmor complext~~t' e responsabilidade, ai inclu1das as de d1reção, o::hefia. :assessoramento e ass1stencia:
II - ba1::r.ar os atos regulamentares prevt.stos nesta Lei, b~ como as instruçóes necess:inas a sua aphc::ação, buscando a umfonmda.de de cnt.énos e proc:ed1·
mentos
Art, 20. O sel'\'tdor dos Qu:Jdras de Pesso:.~i o que se refere o artlC:Cl 1'! nào
podera perl:l:!ber mau que a remuneraç!lo do c:~or~to dos nlaetstradCJS do Tribunal ou
Jut:to em que eS'teja exercendo Sl.las funç6es. e:.:duidas desse limtte apenas al' vanta~ens de n:.ture:ta indiv1dual.

Art. -:.:!1.- Os cóncurso:o: piJbhcos re;if1~:1dos O-u"-e1n andamcnt.õ: na dat:1 d:z PU·
l.lhc:zc:Jo de~ ta Lei. para. os Quadros de Pes~o<~l a que se refere o arox:o l~. são ,-;•lados pa~.,1 111~resso n:Js C:.~rrCI:':l.l: JudlCI:ln;l.~. nas :zrcas·dc auv1dade que !!'U('I.rciem
<.'\JIT<l!ac;~o com as :ztni'!Uit!M:S ('o l!r:lll c:ic- l'H:u!ar1dadc mel'Nltcs :tos car!'O:O. p.:1r:1 ,,,.
quats se deu :1. St'leçâo.
A.rt. 22. va sen-idores que. não deseJ&n=m Se%" incluído• IPU e&l"N!iras Uutituidu por ezot.a Lei de'l'cri.o, no _pnzo de tl_'int.a dias contados de sua publieaçto, ma-

DÜe:itar opç.ão pela permanência nos :~tua.1s c:ugos, que o::omporio Quadro em Cl:ti.nçio c. ao vagarem. serão transfotmlldo.s no:~ seus eornspondentes d.as Carrciru Ju-

dici.trias.

Art.. 23. A:s dcspua:~ re~:tlltantea da. e.ncução desta Lei correm a conta das
dotaçãc:r co~~Signadu ao Podu Judiciário, no Orçamento dt~. Uniio, observados a
§ ~ do artito ,~ e o ~ 1~ do artigo 14 desta Lei.
Art. 24, Esta Lei entra em vigor na dau de sua publieaçio.

Art. 25. Revogaw-se as disposições e:o contrário.
Fernando H!!nrique Cardoso- Presidente da Repüblita.
Milton Seligm:an.
•1•1.~,: I·•"' l~l I'·'~ <,1: •.: ~'"'I 1 ~~ ~11 ·~·l»~l j\.1~ ~GC\;'0\1'!!1~1,1~•~ i>ll •,;,J~Õi>,&MC l7G
<G.o\9~.... p.o~ 1"2:!: •01!:.1"-~ "'~' :r>'l~~lf, '''l'l"~-fl"~ ~1S ")<!~~!11'"~ ~'•1 >IOIJ~S!),p~~
.:~1. <I lo 1~:!~. 1'••0: "'d •:,. .~·~'1 O>,t: ·~·--
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
São lidos os seguintes:
COMISSÃO DE ASSUNTOS,SOCIAIS

'

OFICIO N2 16/97-CAS

Brasília, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do § 22, do art. 91 do Regimento lntemo, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou parecer do Senador Carlos Wilson pelo
arquivamento do Projeto de lei do Senado n2 31?. de
1995, que "obriga o ressarcimento do Sistema Unico
de Saúde pelo atendimento prestado a associados,
benefiCiários e segurados de empresas gerenciadoras,
intermediadoras ou operadoras de planos de saúde e
seguro saúde", em reunião de 16 de abril de 1997.
Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade,
Presidente.
OFICIO N 2 23/97- CAS
Brasília, 14 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2 2 , do art. 91 do Regimento
Interno, comunico a Vossa Excelência, que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 136,
de 1995, que "Dispõe sobre a Participação dos Trabalhadores na Gestão das Empresas e dá outras
Providências", em reunião de 7 de abril de 1997.
Atenciosamente, Senador Ademir Andrade,
Presidente.
COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
OF/CAE/021197
Brasília, 6 de maio de 1997
Senhor· Presidente,
Nos·termos do § 22 do art. ·91 do Regimento ·lntemo, comunico a V. Ex" que
Comissão rejeitou o
PLS 02 275, de 1995, de autoria do Senador Emandes
Amorim que "escalona o prazo para o pagamento da
Dívida Pública Mobilíária Federal e dá o~ providências", em reunião realizada na presente data.
Atenciosarnerre- Senador José~ Presidente.

;;J

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
OF. N2 054197/CCJ
Brasília, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que
em reunião realizada em 7-5-97 esta Comissão deli-

berou pela aprovação do PLS n2 24, de 1997, de autoria do Senador Roberto Freire, que "proíbe a nomeação de parentes para cargos em comissão e dá
outras providências".
Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constib.Jíção,..k$ti.;:a e Cidadania
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os ofícios lidos vão à publicação.
Com referência aos expedientes que acabam
de ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do art. 91, §§ 3 2 e 52 do Regimento
Interno do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de
cinco dias úteis para interposição de recurso, por um
décimo da compcsição da Casa, para que os Projetas de Lei do Senado n•s 136, 275 e 315, de 1995, e
24, de 1997, sejam apreciados pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo favoravelmente ao Projeto de Lei do Senado n• 157, de
1996, nos termos de substitutivo que apresenta, sendo que o mesmo foi reautuado, em 14 do corrente,
como Projeto de Lei do Senado n• 157, de 1996Complementar, e tomadas as providências no sentido de republicar os avulsos da proposição, de acordo com o referido parecer.
A matéria ficará perante a Mesa, durante cinco
dias úteis, a fim e receber emendas, nos termos do art.
35, 11, d, do Regimento Interno, combinado com o art.
42 da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDE?NTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu, do Banco Central, o Ofício n2 S/42,
de 1997 {n2 1.324/97, na origem), de 15 do corrente,
encaminhando parecer daquele Órgão sobre solicitação do Governo do Estado de Goiás, a respeito do
aditamento ao contrato de operação de crédito firmado junto à Caixa Econômica Federal, relativo ao Progama de APoio à Reestruturaçãme ao Ajuste Fiscal
dos Estados, especificamente ao Programa de Desligamento Voluntário- PDV, com o amparo dos mencionados normativos, alterando o valor de cinqüenta
e sete milhões e duzentos mil reais para sessenta e
sete milhões e novecentos mil reais.
'O expediente, anexado ao processado do Projeto de Resolução n2 14, de 1997, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos, que terá o prazo de quinze
dias para sua apreciação, nos termos da Resolução
n• 70, de 1995, com a redação dada pela Resolução
n212, de 1997.
·O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.
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É lido o seguinte
REQUERIMENTO N2 348, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 210...§ 12 do Regimento Interno, a transcrição, noSÃnais do Senado
Federal, do discurso de Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, na
solenidade de abertura do III Foro Empresarial das
Américas, em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 15
de maio do corrente ano.
Sala das Sessões, 19 de maio de 1997. _Senador Francelina Pereira.

(À Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - De
acordo com o art. 210, § 1R, do Regimento Interno, o
requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora e posteriormente incluído na Ordem do
Dia.
Passamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
Patrocínio. (Pausa.)
..
Concedo a palavra ao nobre Senador Jonas Pinheiro.
O. SR. JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs.
Senadores, hoje, no norte do Estado de Mato Grosso, mais precisamente no Município de AHa Floresta,
está havendo urna festividade em comemoração aos
21 anos :de criação daquele municíplo. São apenas
21, anos para uma cidade que tem 'uma história de
interiorização na Amazônia brasileira.
··
. Alta Floresta foi fundada sob a inspiração de
um legendário colonizador, Sr. Ariosto da Riva, que,
na sua trajetória de vida, fundou muitas cidades no
sul do País e no Mato Grosso do]?~l. Com a fundação de Alta Aoresta, tentou-se in~talar no norte de
.Mato Grosso, em plena selva amazônica, uina sacie. dade plenamente compatível com a própria região,
com a sua riqueza natural. ,·
1.
O Município de Alta Floresta nasceú sob essa
inspiração, para que ali se produzissem, sobretudo,
produtos agrícolas e florestais.
A cidade cresceu. Entretanto, com a descoberta de grandes jazidas de ouro na região do norte de
Mato Grosso, esse Município passou para a fase aurífera. Apesar do progresso que houve, o ouro fez
com que a parte agrícola fosse abandonada
O município de AHa Floresta, ao comemorar
agora os seus 21 anos de existência, retoma ao seu
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leito normal, e busca se enquadrar nos objetivos
para o qual foi fundado.
Após passarmos três dias naquele município,
sentimos o entusiasmo reinante naquela região ante
as grandes possibilidades para a exploração das riquezas existentes na região.
O Prefeito municipal Vicente da Riva, nosso
companheiro de chapa, como segundo suplente de
Senador, filho do legendário colonizador Ariosto da
Riva, apesar do pouco tempo em que está à frente
daquela municipalidade, tem conduzido as ações do
município com muito dinamismo, levando àquele
povo muito otímismo.
Ontem, com a presença do Ministro de Minas e
Energia Raimundo Brito; do Presidente da Betrobrás, Dr. Firrnino; do Presidente da Eletronorte, das
Centrais Elétricas de Mato Grosso- CEMAT; do Governador do Estado de Mato Grosso com todo o seu
staff, assistimos à euforia daquele povo ao receber
a tão sonhada energia elétrica que, partindo de
Cuiabá, havia chegado até a vizinha cidade de Sinop, localizada a quinhentos quilómetros ao norte de
Cuiabá, na gestão do Governador de Mato Grosso,
Jaime Campos. Com mais de duzentos e vinte quilómetros de eletrificação, a energia elétrica chega em
Alta Floresta; exatamente para fazer com que aquela
região, como sonhara o Sr. Ariosto da Riva, seja
transformada em 'um verdadeiro pólo de desenvolvimento.
· A agricultura, que fora deixada de lado com a
descoberta do ouro, hoje volta a ser dinamizada, vol·
ta a ser a atividade em que todos estão acreditando.
Atualmente, -o País tenta encontrar alternativas
para o·seu sistema de transporte. AHa Floresta está
sendo cogitada para ser o nosso ponto de partida
para o escoamento da produção regional, utilizandose o Rio Teles Pires, que desemboca no Rio Tapa·
jós, pela grande hidrovia, que vai transportar os produtos daquela região até o Porto de Santarém, de
onde poderão ser enviados para outras localidades .
Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, desta
tribuna, apresentamos ·o nosso mais alto reconhecimento pelo trabalhO efetivo que as populações de
Alta Floresta e a de ·todo norte do Estado de Mato
Grosso têm realizado em prol do crescimento do
nosso Estado, possibilitando que aquela região passe a ser um novo pólo de desenvolvimento.
. :Alta Floresta acaba de receber também a ampliação de seu aeroporto com 1.400 metros de pavimentação. Com uma infra-estrutura razoável, o aeroporto de Alta Floresta passa a fazer parte do plano
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aeroviário do País, com linhas regulares e, sobretudo,-como ponto de referência e segurança.
Alta Floresta, desde ontem, já conta também
com um frigorífico. Naquele município, aconteceu a
Xl11 Exposição Agropecuária, em que vimos a pujança de sua pecuária e de sua indústr!a. Alta Floresta
tem um parque industrial dinâmico de madeira nobre. Também já foram implantadas em sua região
culturas pennanentes, como cacau, café, pupunha e
guaraná. Isso, com certeza, vai estabilizar os agricultores que lá estão.
Durante os trabalhos da Assembléia Nacional
Constituinte, na Subcomissão de Política Agrícola e
Reforma Agrária, o saudoso Ariosto da Riva e seu
saudoso filho, engenheiro agrônomo, Ludovico da
Riva, os dois já falecidos, fizeram uma palestra sobre o
processo de colonização como coadjuvante do processo de reforma agrária Mostraram como fizeram aquela
colonização, onde o lote mínimo era de 25 hectares e
o lote máximo de 500 hectares. Naquela oportunidade,
presidia essa Subcomissão o eminente Deputado
baiano, do PCB, Fernando Santana.
Após as palestras, o eminente Deputado Fernando Santana definiu o Sr. Ariosto da Riva como o empresário bem-sucedido "mais comunistà" que ele tinha
conhecido até então,· em razão do· modelo da colonização que ele ·otereceià ao·povo qúé para lá levou.·· ·

em

Alta Floresta já Sé desdobrou, Pois,
fu~o
dela, nasceram também os municípios de Apiacás,
Nova Bandeirante, Monte Verde, Paranaíta e Calinda, que, ao lado de Colíder e Sinop, são também frutos do trabalho de bravos colonizadores que foram
para o norte ·de Mato Grosso.. Alta Floresta será,
com certeza, um novo pólo de dese.nvolvimento extraordinário, sobretudo com a possibilidade de ali
nascer o início da navegação sobre o Teles Pires e o
Tapajós, até desembocar no Rio.Amazonas, já na.ci\
.
. ·
dade de Santarém..
Portanto, gostaríamos de aqui deixar registrado
o nosso agradecimento pela recepção j:lue tivemos
essa semana em.Alta.Fioresta. Gostaríamos, também, de pambenizar o Prefeito Municipat Vicente .da
Riva, os seus assessores, a Câmara dos Vereado. res e toda-.a. sociedade de ·Alta Floresta pela pujança
que já demonstra aquele município, que, certamente
será dinamizado com a chegada do "linhão".
Isso é o que gostaríamos de dizer, para que fia!SS9 registrado nos Anais do Senado Federal os 21

.:anos da fundação da cidade de Alta Floresta, na re.•gião norte do Estado de Mato Grosso.
Muito obrigado.
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O SR. VALMIR CAMPELO- Sr. Presidente,
com base no art. 14, inciso 11, letra a, do Regimento
Interno, como Líder, peço a palavra a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Tem a
palavra o Senador Valmir Campelo, como Líder.
_,. -v. dispõe de cinco minutos.

ExG

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, gostaria apenas de ler,
para que conste nos Anais desta Casa, um artigo
escrito por mim e publicado no Correio Braziliense
de sábado último.
O titulo do artigo é A Vale, a Onda e a Espu-

ma.
O saudoso Tancredo Neves costumava aconselhar aos novatos em polftica a que
não embarcassem em ondas. O importante,
dizia, era esperar a onda quebrar e examinar a espuma. Os acontecimentos em tomo
da venda da Companhia Vale do Rio Doce
confirmam aquela sábia lição.
.
Consumada a venda, vale examinar alguns dos argumentos contrários que desa. baram corno ondas poderosas· sobre a opinião pública Dizia-se que a empresa séria
vendida para grupos estrangeiros,.já que a
· iniciativa privada nacional não 'leria meios de
· adquiri-la.
·
Dizia-se mais: que, urna vez priVatizada, o País perderia a soberania sobre o seu
· subsolo e, pÓr conseguinte, sobre· suas riquezas minerais. E ainda: que ~mpresa privatizada reduz empregos e perde importãn·cia estratégica. O exame isento da "eSpuma"
·-tais argumentos desfaz, urna··a.uma,-todas
·essas assertivas.
A Companhia Vale do Rio Doce foi arrematada em leilão por um consórcio de empresas com predominância absoluta. do capital nacional, sob o comando. da ex-estatal
Companhia. Siderúrgica NaCional. ·A partici. pação estrangeira,_ · na nova· composição
acionária da Vale, · corresponde a exatos
27% - 12"/o de fundos de ·pensão, 10% do
opportunlty, 5% do Nations Bank. A CSN é
dona de 16,30%; Previ, Petros e Funcesp,
de 10,43%; BNDESpar, FPS, FND e INSS,
4%; Tesouro Nacional, 9,27"k; fundos de
pensão brasileiros, 18%•
-números sepultam a. tese de
que a soberania nacional sobre o subsolo do

Esses
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País e suas riquezas minerais estaria comprometida. Não estaria nem mesmo na hipótese de venda da empresa a grupo estran·
geiro, já que a Constituição, como se sabe,
confere à União posse do subsolo do Pafs e
de suas riquezas minerais (art; 20, IX).
Mais: o fato de uma ex-9statal, a CSN,
ter arrematado o leilão, vencendo um pool
de empresas em que predominava o capital
estrangeiro, responde por si à assertiva de
que a privatização reduz empregos e agrava
a crise social. Antes de ser privatizada, a
CSN estava à beira da insolvência. Hoje,
desfruta de tal prosperidade que arremata
em leilão uma das mais importantes empresas do n'iundo, vencendo concorrentes estrangeiros e nacionais poderosos, corno a
Nippon Steel e a Votorantim.
Também ao tempo da privatização da
Companhia Siderúrgica Nacional, sustentavam-se os mesmos argumentos emitidos
agora, quando da venda da Vale. Sinto-me à
vontade, como Udér do PTB, partido que es. tava no poder quando da construção da Companhia Siderúrgica.NacionaJ, no segundo governo Vargas, para afinnar que a privatização
.·daquela empresa foi positiva para o pafs.
Os tempos são outros e o modelo de
Estado, concebido ao tempo de Vargas fundamental para que o pafs estruturasse
· seus parque industrial e .desse . um salto
. qualitativo· considerável em seu desenvolvimento -, já não responde aos desafios do
. presente. Vivemos tempos bem distintos,
marcados pelo vertiginoso progresso tecnológico, que já não divide o mundo entre
pobres e ricos, mas entn~ pafses lentos· e
velozes. O Brasil busca reciclar-se e sintonizar-se com a· realidade da globalização
económica, decorrência inevitável de um
mundo . interconectado pela telemâtica,
previsto hâ mais de três décadas por
Marshal Mcluhan, que cunhou a metáfora
da "aldeia global".
Nesse mundo de intensa competitividade, parcerias não são apenas bem-vindas;
são dramaticamente procuradas. O Estado,
mais que nunca, precisa estar voltado para
suas funções fundamentais e intransferfveis:
educação básica, segurança, saúde pública,
meio ambiente, etc.
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A luta contra a pobreza e o subdesenvolvimento só tem uma safda: a geração de
riqueza. E está provado que o Estado não é
(nem foi criado para ser) gerador de riqueza.
É o_,.Riercado quem a cria, gerando emprego
e paz social. Ao Estado cabe o papel arbitral, igualmente indispensável para impedir
distorções no mercado. A venda da Vale
representa mais um passo importante na inserção do Brasil na contemporaneidade,
premissa básica para que supere suas limitações e se encontre com a prosperidade. •
Esse foi o artigo publicado no Correio Brazilíense de sábado último, Sr. Presidente. Gostaria
que constasse nos Anais desta Casa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. ExB
será atendido na forma regimental.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lauro
Campos. (Pausa.).
Sendo eu o próximo orador inscrito, permuto a
posição com o nobre Senador Francelina Pereira, a
quem concedo a palavra neste momento.

O SR- FRANCEUNO .I'EfiEIRA (PFL-MG.
Pronuncia o ~uinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, em lúcido pronunciamento, no qual deu as boas vindas
aos participantes do Encontro das Américas, realizado ·na semana passada1 em Belo .Horizonte, o Presidente Fernando Henrique Cardoso manifestou, de
forma clara e insofismável, a posição brasileira no
contexto da ·criação da· Área de Livre Comércio das
Américas - AJca. ·
..
· O Presidí:mte iniCiou seu 'disc~rso faZendo uma
elàgiosa.teferê!'!Cia a Mina5 G_erais e a Belo Horizonte, afirmando ter escolhido a caPital mineira para sediar o encontro hemisférico •porque buscamos aqui
a inspiração que Minas Gerais tem trazido para o
Brasil nos momentos mais decisivos da·sua história".
Referindo-se a Minas, lembrou
Presidente
que "Aqui
viveu
parte eonsideràvel da saga
da liberdade do Brasil; aqui se fez umà:porção importante da história do desenvoMmento brasileiro; e
aqui se conStruiu, em grande medida, a ·democracia
de que os brasileiros hoje usufruem plenamente com
tanto proveito".
Por essas razões, disse o Presidente: "É justo
que prestemos um tributo a esta terra generosa, cujo
patrimõnio de cultura e de realizações faz o orgulho
não só do Brasil, mas de toda a América."
·

se

uma

·o

Para o Presidente Fernando Henrique Cardoso, 'Minas é terra de liberdade, terra de·oportunidade, terra dos melhores valores da civilização brasileira, que ajudou a construir e a projetar".
Afirmando que a re!!!!ijiG-- de Belo Horizonte,
antecedida de vários encontros de vice-ministros, é
instância preparatória da 11 Cúpula 'Hemisférica de
Santiago, o Presidente salientou que, para ter êxito,
uma área livre de comércio das Américas deve ser
'plausível economicamente e aceitável politicamente'.
Economicamente, porque o livre comércio é
um mecanismo que deverá permitir, em todo o Hemisfério, 'atualizar o esforço de promoção do desenvolvimento econômico e social...", e, politicamente,
porque a visão histórica do livre comércio 'é indissociável de nossa vocação democrática".
Numa clara referência às pressões para a antecipação das metas de constituição da Alca, que felizmente não prevaleceram em Belo Horizonte,
Presidente Fernando Henrique Cardoso. saliento!J,
em seu discurso, que 'não se pode prescindir de
uma visão de longo prazo do desenvolvimento, indo
muito além, portanto, do interesse de trocas comerciais facilitadas .•••

o

O Presidente foi enfático neste ponto, ao mencionar que "nada se fará, na· busca de· um comércio
livre e desimpedido das Américas,· qúe signifique
alienação do interesse naciona!-~Mas o Presidente saudou os trêS p'ontos ~unda
mentais em tomo dos quais houve corw~!'Qêhi::\~ ~
negociações. .
Primeiro, que ·as decisões. ~9. se~o '<?llli'ldas
por consenso; segundo, nada estará decidido .até
que esteja fechado e bem amarra"Q o ,pacote de
gociações; e terceiro, que a referência 'báSica pal"ii
todos os entendimentos s~a Ori;Jimlia:ção Muridiàl
do Comércio.
·- . .. . .
'E não devemos ter pressa para avançar", advertiu o Presidente, assinalando ql!e ~a ,o\lca _que nós
queremos não deve constituir uma vitória .de curto
prazo daqueles que buscam negócÍos.
. . . imediatos'.
.. .

ne:

J .. .. .. . · ..··
...

O Presidente lembrou que.'a-Alca é urna-pia~
forma de desenvolvimento, modernização e projeção
das .r~ossas economias' e que, em vista disso, depende de que 'todos nós estejamos preparados para
dar esse imenso salto qualitativo nas nossas relações hemisféricas".
E concluiu afirmando que "o tempo que demorarmos para amadurecer a Alca através de negociações cuidadosas e abrangentes não será perdido."

O Sr. Carlos Patrocínio - Permite-me V. Ex"
um aparte, eminente Senador Francelina Pereira?
O SR. FRANCELINO PEREIRA- Pois não.
O Sr. Carlos Patrocínio - Nobre Senador
Francelina Pereira, V. Ex", como um dos representantes do Senado Federal no evento realizado na
última semana, em Belo Horizonte, traz, em boa hora,
o resultado daquelas negociações. Podemos afirmar,
com convicção, nobre Senador, que a posição do Brasil, a posição do Presidente Fernando Henrique Cardoso, não poderia ter sido mais elogiável, estabelecendo
as regras para que a Área de Livre Comércio das
Américas se consolide com a partic~ dos palses
do Hemisfério SuL Tais regras devem ser paulatinas e
tem que haver, primeiramente, a consofidação dos blocos já formados, a exemplo do Mercosul, e que os parâmetros devam ser sempre mediados pela Organização Munã1al do Comércio. Portanto, foi um encontro
em que o Brasil, com a presença do Presidente Ferrlando Henrique Cardoso, do eminente Chanceler Luiz
Felipe Lampreia e da representação do Senado, dos
três Senadores. da gloriosa MinaS Gerais, teve uma
·participação a mais auspiciosa possfvel. E todos nós
bras~Jeiros, não aper1a5 os membros deste Parlamento,
pudemos observar que a posição que o Brasil tomou
em conjunto com seus parceiros do· Mercosul e sulamericanos foi a que esperávamos. Cumprimento
ExA pela oportunidade do discurso e sobrétUdo as autoridades do nosso País, que, em boa hora, souberam
aprovar um documento que ausculta as necessidades e
a )fOI'dade soberana do P.OVO brasileiro. Muito obrigado.
• · · · O SR. ..F-RANCELINO PEREIRA - Agradeço a
.V. ExA, -Senador Carlos Patrocínio; .pelo testemunho
que traz aqui no Senado a respeito do -Encontro das
.Américas, realizado em Belo Horizonte, .fato de alta
significação no Brasil e no exterior.· .....
. · · _. Outro grande mo.mento do pronunciamento
presidencial foi a clara e veemente defesa do Marcosul; voltado para a integração das economias do
Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai.
· ·Destacou o Presidente que o Mercosul "continua sendo uma prioridade ·da oossa política externa
e da r\óSSa política comercial. •
Recebeu acalorados 'aplausos ·dos presentes
ao afirmar que ao Mercosur "lião renunciamos, nem
pensamos que seja útil, para nós e para a própria
Alca, que essa poderosa alavanca do comércio intraregional se dilua mais tarde em uma área de fivre comércio das Américas. •
O Presidente Fernando Henrique Cardoso salientou também a necessidade de um grande esforço
interno de ajuste para que o Brasil, fortalecido eco-
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nomicamente, possa assumir o desafio da integração continental e hemisférica.
Lembrou o chefe da Nação que "estamos reformando o Estado, privatizando portos e ferrovias,
atraindo mais investimentos e tecnologia, desestatizando a economia, abrindo monopólios e privatizando empresas que consomem recursos governamentais necessários em outras áreas essenciais."
"É preciso - disse o Presidente, - amadurecer
e consolidar essa verdadeira revolução, antes que
nos lancemos a compromissos que só poderemos
cumprir se tivennos as condições objetivas, a força e
o poder para cumpri-los.•
No encerramento do seu discurso, aplaudido de
pé pelos presentes, o Presidente Fernando Henrique
Cardoso voltou a dirigir palavras carinhosas a Minas,
para ele "berço de homens ousados e sábios".
S. Exl' conclui seu pronunciamento invocando
"a ousadia e a sabedoria de Minas", para nos inspi- .
rar a todos, e que "o espírito de liberdade e de progresso desta terra seja o valor que nos oriente nas
importantes deliberações que vamos começar"•. · ·
Sr. Presidente, na oportunidade; transmito' à
Mesa o seguinte requerimento:
· · ··
Requeiro, nos termos do art. 210, § 12 ,
do Regimento Interno, a transcrição, .nos
Anais do Senado Federal, do disl;t!~ ~e
Sua Excelência, o Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, na ~o
lenidade de abertura do III Foro Empr~r!al
das Américas, em B~l_ç.);;1~9J1te.. ~ioas
Gerais, em 15 de maio do corren~~ ano ... ,
Muito obrigado.·

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)·- O requerimento de V. Ex" será lido oportunamente e·lhe
será. dado o tratamento regimental.
O SR. ERNANDES AMORI~ - Sr. Presidente,
peço apalavra para uma comunicação inadiávef;"par
cinco minutos, de acordo com o Regimento lnterrió:
O SR. PRESIDENTE (Geíaldo Melp).:.
Ex"
está inscrito, a pl:!lavra·de V. Ex" está ass~gúrada no
momento próprio.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ademir
Andrade. (Pausa)
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Guilherme Palmeira (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador José Roberto Arruda. (Pausa.)
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Concedo a palavra ao nobre Senador Leomar
Quintanilha (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de
Hollanda

O SR. JOEL DE HOLLANDA (PF.L-,.F'E. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, sr-s e
Srs. Senadores, o Mercosul é um espaço muito importante para o desenvolvimento econômico, comercial, científico, tecnológico e cultural da região nordestina.
As vantagens e as possibilidades que se estão
abrindo com o processo de integração são inesgotáveis e não podern mais sofrer qualquer retrocesso.
Inegavelmente, o Men:osul trouxe para a economia
nordestina mais otimismo, mais estabilidade e um
maior dinamismo de sua matriz econômica.
Os dados estatfsticos comprovam muito bem
ciue o Nordeste tem realizado bons negócios com o
Meroosul. As relações comerciais deram um grande
·salto e as· exportações da região aumentaram em
199".k, piissando de"U$141 milhões, em 1991, para
··U$420 mllhões·em·1995.·No que se refere às importações, o-salto foi de U$164 milhões em 1992 para
·U$481 milhões em-1995.

· · ó EStado· ci~ sàhia expàrtóu para o Mercosul,
·:em 1994·.:94.r~ a:"ma!s do qué ~~-1991; o valor de
suas · mercadorias comercializadas . aumentou de
. U$97,5 ini!hõês ~ U$190 milhÕes.

.Pór um lado,. no que se. ref~re aos .Estados de
SefQipe e Piauí, as. exportações em direção ao Mercosul decàíràm.·Eias·5omaram 3,7 milhões de dólares, em comparação PJm 6.11)iiltiões OO:dólares re'gi$trà.dqs·~,n ),~9J. J~ó casp:~<? piauí,ll: queda foi de
· 1,1 milhão de dólares para 400 mil dólares.
'.
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Por 0utro lado, O· Maranhão ampliou suas ven~s para 'c). Mercosul em .1.078%, o RiQ-:Grande do
. Norte em 327,4%, o Ceará apresentou .tima expansãp de .~5.2%•. ·P!!rnambuco, .meu Estado, ampliou
.sua!l•Venda em 155,9%, Alagoas em 136,8% e a Pa-

.ra)ba .em .57,4%:,
.· - ·.Vale 'R!SSàltár.qul:f o NOI'de5te tem' demonstra. :do muita interesse na ·busca de novo5' instrumentos
·de promoção que possibilitem uma· ma1or participa. ção de suas riquezas nas atividades do "Mercosul. ·
Nà área de turismo, por exemplõ.'·à dinamização do transporte aéreo entre os paísés do Men:osul, com a abertura de novas linhas e' eom maiores
facilidades de viagem; ·tem aumentado ·significatiifárnente o fluxo de turistas em direção das praias nordestinas.
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Não devemos esquecer, igualmente, o chamado 'Convênio Nordeste', iniciativa do VICEI-Presidente da República, Marco Maciel, do ltamaraty, do Serviço de Apoio à Pequena e Média· Empresa - Sebrae- e -da Superintendência do· Desenvolvimento
-do Nordeste - Sudene - que tem como objetivo incentivar a ida e vida de missões el!1lresariais, a organização de feiras, rodadas de negócios, pesquisas
de mercado, treinamento de profissionais, palestra,
seminários e reuniões, envolvendo sobretudo as
Confederações Estaduais da Indústria, do Comércio
e da Agricultura, com crescente sucesso.
Apesar de todos os esforços até aqui realizados, convém lembrar que, em tennos globais, nos últimos 15 anos, o desempenho do comércio internacional nordestino não foi muito animador. Examinando dados divulgados pelo Prof. Clélio Campolina Diniz, do Departamento de Economia da Universidade
Federal de Minas Gerais, em seu estudo sobre •o
Nordeste e o Mercosul', a revolução das exportações nordestinas apresentou, no período citado, o pior
desempenho entre as macrorregiões brasileiras.
Segundo o estudo, o melhor desempenho ficou
com o Maranhão, que dinamizou a sua economia
com a exportação de minério de ferro e de alumínio,
seguido do Piauí, que também colheu resultados positivos. Os Estados do Ceará e Sergipe computaram
resultados bastante modestos. Enquanto isso, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Paraíba e· Rio Grande _do
Norte fecharam suas contas comerciais com redução real do valor exportado.
_
Outro dado importante, que.merece consideração e que também é tratado no trabalho do Prof.
Campolina, refere-se à participação do Nordeste no
conjunto das exportações brasileiras. Os produtos
nordestinos, que representavam 12% do total do comércio exterior brasileiro em 1980, sofreram uma
queda significativa em 1995 e·1passaram a representar apenas 9"k, ou seja, um fndice bastante inferior à sua participação no Produto Interno Bruto PIB, que foi estimado em 14%. O Professor lembra
que, à exceção dos Estados da Bahia\ e do Maranhão, os outros Estados nordestinos têm maior parti·
cipação no PIB nacional do que no conjunto das ex,portações .nacionais, e, segundo ele, isso se deve,
em grande .parte, à baixa complexidade da economia
regional, que convive ainda com alto percentual de
atividades económicas ligadas à subsistência.
. No que se refere à evolução das exportações
.nordestinas para o Mercosul, apesar da baixa com·.Piexidade da economia regional, ela passou de 4,9"k
do total de suas exportações em 1990 para 9,9% em
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1995, o que não deixa de ser um crescimento bastante razoável. Em contrapartida, no total exportado
pelo País em direção ao Mercosul no período de
1990 a 1995, a presença nordestina caiu de 7,3%
para 6,8%. Embora se constate essa diminuição percentual no volume exportado, devemos considerar
que a estruturação do Mercosul trouxe realmente um
novo dinamismo e uma signifiCativa mudança de
qualidade nos padrões produtivos de toda a economia regional.
Sr. Presidente, Sr«s e Srs. Senadores, nós, do
Nordeste, sabemos que a integração do continente
americano é decisiva para finnar de maneira mais
sólida as relações económicas, comerciais, políticas
e sociais que os nossos povos almejam no conjunto
da América Latina
Não tenho qualquer dúvida de que essa pala-

vra de ordem chama-se Mercosul, cujo objetivo, até
o final deste século, é o de se transformar em um
poderoso bloco económico, integrado por todas as
economias latino-americanas. Hoje, esse mercado já
representa um peso de mais de US$ 1 trilhão em
produção anual de bens e serviços, e quase duzentos milhões de habitantes contribuem para fazer dele o
quarto bloco econõnico mais importante do mundo.
Por sua vez, o Nordeste já entende que a consolidação dessa unidade em prol do progresso e desenvolvimento passa por dois caminhos decisivos.
Em primeiro lugar, pelos acordos de complementação económica, sobretudo, com os países-membros
da Associação lati119-Americana de Integração Aladi; e, em segundo lugar, pelo fortalecimento dos
nossos laços históricos e culturais, que nos indicam
que seremos brevemente uma só nação.
Assim, apesar das enormes dificuldades que
teremos de enfrentar, é importante que lutemos juntos pela consolidação da democracia em nosso continente, pela estabilidade económica e pelo fim das
desigualdades sociais, que impedem o pleno exercício da cidadania, envergonham a nossa sociedade
que emperram o nosso desenvolvimento.

O Sr. Waldeck Omelas - Permite-me V. Ex!'
um aparte? Estava aguardando a oportunidade de
aparteá-lo.
O SR. JOEL DE HOLLANDA- Sr. Presidente,
eu gostaria de ouvir o nobre Senador, pela Bahia
que, lamentavelmente, não percebi que gostaria de
dar"me um aparte.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Dispõe
ainda V. Ex! de tempo e poderá ouvir o nobre Senador Waldeck Omelas.

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MA101997

vre Comércio das Américas. Nesse particular é im• O SR. JOEL DE HOLLANDA - Com prazer
perativo, indispensável, imprescindível e inegociável
ouço
Ex".
que os acordos não se apóiem apenas em cláusulas
O Sr. Waldeck Omelas • Ainda há pouco, es·
comerciais, mas que estabeleçam as mesmas restava na tribuna o Senador Francelina Pereira falando
salvas que ~ Organização Mundial do Comércio presobre a reunião da ALCA, encerrada em Belo Hori·
vê, nos acordos da Rodada Uruguai, para as politizonte, na sexta-feira última. Agora, V. Ex" vem à tricas de desenvolvimento regional. Desse modo terebuna para fazer um balanço das relações do Normos a integração com um pais em desenvolvimento.
deste com o Mercosul. Isso mostra que o tema relaEstamos vendo o que se passa com o México. Este
cionado com a integração do Brasil com os blocos.
país se integrou ao Nafta e vem tendo um desenvolregionais está efetivamente na ordem do dia No que
vimento desequilibrado, seja na sua estrutura econódiz respeito ao Mercosul, como V. Ex" acaba de
mica, seja na sua estrutura territorial. Ao manifestar
apreciar em detalhes, a participação do Nordeste
o meu aplauso ao pronunciamento de V. Ex- quero,
nas negociações, no âmbito do bloco, significa algo
apenas, sublinhar esse ponto que é fundamental
da ordem de 6,6, 6,7% das exportações brasileiras
para a integração do Brasil nesses acordos de natupara os demais países-membros, em relação aos
reza regional e que devem merecer, por parte do Sequais a Bahia tem um peso de dois terços, por connado Federal, que é a Câmara dos Estados, uma
ta, fundamentalmente, de produtos petroquímicos,
atenção muito especial e uma atitude de cautela e
de cacau, de cobre. De outro lado, do ponto de vista
vigilância em relação a esses acordos que estão em
das importações, tem-se observado um crescimento
fase de negociação, ainda que inicial.
de Pernambuco e do Ceará, fundamentalmente por
O SR. JOEL DE HOLLANDA :... Agradeço ao
conta da importação de trigo e de milho. Importações de milho, aliás, que competem, por custos finannobre Senador Waldeck Omelas o aparte com que
ceiros mais baixos e financiamentos mais longos,
me honrou neste momento e o incorporo, com muita
com o próprio milho produzido no oeste baiano e, fualegria, ao modesto pronunciamento que estou faturamente, também no Maranhão, no Piauí, ou seja,
zendo sobre as potencialidades do Mercosul e, sono chamado cerrado nordestino. Isso tudo nos mosbretudo, o comportamento do Nordeste em relação a
tra que, efetivamente, o Mercosul é de fundamental
esse importante instrumento de desenvolvimento reimportância para o Brasil e que o Nordeste tem sabi. ''
gional.
do aproveitar as oportunidades que se oferecem.
Tem V. Ex" razão quando :destaca o esforço
Vê-se, contudo, que a indústria no Brasil está pasque a Região já vem fàzendo, no ·sentido de não fisando por uma grande transformação. Hoje temos
car marginalizada em relação ao· ·desenvolvimento
não apenas a duplicação do Pólo do Rio Grande do
Sul, de Triunfo, como também a implantação de um
do Mercosül, rnasqiié é préCiso corlta.r tainbém com
novo pólo em Paulínea e de outro no Rio de Janeiro.
a sensibilidade da equipe económica do GoVerno e
De maneira que a tendência é, inclusive, essa partido próprio Presidente da··República, no sentido de
cipação do Nordeste nas exportações para o Marcoestimularmos o surgimento de instrumentos que possul se reduzir e não ampliar. E evidente que há um
sibilitem·ao Nordeste; cáda vez mais, uma crescente
esforço muito grande realizado, como V. Ex'! salienintegração nesse mercado: Se assim não acontecer,
tou, sob a liderança do Vice-Presidente Marco Macomo aconteceu em relação à União· Européia, sociel, em relação à questão da fruticultura irrigada,
mente os Estados mais desenvolVidos terão a oporbuscando fazer-se uma integração entre o Nordeste
tunidade
de benefiCiar-se da integraÇão econõmica
brasileiro e o Chile e, com isso, utilizar os canais de
E posso assegurar ao nobre Senador Waldeck
comercialização, cuja tecnologia
Chile já dispõe
Omelas, como ele·bem sabe, que pelo menos o
em relação à fruticultura, onde tem uma participação
no mercado internacional superior a US$1,300 bi- . _ ViCf:l·E'~iclente_ da República, Marco Maciel, está
lhão, enquanto estamos em 10% desse:valor em
atento a essa questão, possibilitando a·formação datodq o Brasil, não se restringindo apenas ao Nordesquilo que ressaltei no meu discurso, o chamado conte. E preciso, nessa questão regional, que tenhamos
vênio Nordeste, com apoio do ltamara:ty, do Sebrae
em conta que a integração do Brasil nesses blocos
e dos Governos dos Estados. Tudo isso visa a proregionais deve incluir, necessariamente, as mesmas
mover o intercâmbio. entre as regiões dos Estados
ressalvas que a OMC permite para a execução de
nordestinos e os demais países integrantes do Merimplementação de políticas de desenvolvimento de
cosul,
que a região nordestina não fique marginalizainteresse regional. Se isso não foi uma necessidade
da e que não limite a sua integração apenas ao cotão premente e marcante em relação ao Mercosul,
mércio de petróleo ou mesmo de frutas tropicais,
onde nos unimos a quatro países com o mesmo nímas que haja também, por exemplo, desenvolvimenvel equilibrado de subdesenvolvimento. O mesmo
to na área do turismo, em que o Nordeste tem vantanão podemos dizer em relação à ALCA - Área de Li-
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gens comparativas extraordinárias, e pode absolVer
boa parte dos turistas argentinos, por exemplo, que
hoje se dirigem ao Uruguai.
O Nordeste, portanto, tem vantagens comparativas importantes para bem se integrar ao Mercosul.
Falta apoio do Governo Central, no sentido de transformar também essas vantagens cbmparativas em
vantagens competitivas, sobretudo em termos de
custo, de capacidade produtiva para se integrar ao
mercado. E é por isso que considero importante que
nós, aqui no Senado, como bem disse V. E~. faça·
mos de vez em quando uma avaliação do desempe·
nho do Mercosul, para verificarmos, por Região,
como ele está se desenvolvendo e para que possamos acionar os instrumentos necessários para um
melhor equilíbrio entre as várias Regiões. Fico sensibilizado com o aparte de V. E~.
Sr. Presidente, se meu objetivo não tivesse sido
atingido com esse pronunciamento, o aparte com que
me distinguiu o Senador Waldeck Omelas o fez plenamente. Foi um aparte inteligente, competente, como
ele sempre soube fazer. Por isso, encerro meu pronunciamento incorporando, com muita alegria, o aparte do
nobre Senador Waldeck Omelas.
Muito obrigado.
O SR. ERNANDES AMORIM - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo a palavra a V. E~ por cinco minutos.
O SR. ERNANDES AMORIM (PMDB-RO. Para
uma comunicação _inadiável. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, há
dias, tenho denunciado, desta tribuna, irregularidades cometidas pelo Governo do Estado de Rondônia
e sua assessoria.
Tive oportunidade de levá-las ao conhecimento
de vários Ministros e diretores dT empresas e até do
Senhor Presidente da República.
No ano passado, o Governo Federal mandou
para aquele Estado R$160milhões, din~eiro praticamente todo-desviado. Sempre que o Governo do Estado bate às portas do Palácio do Planalto, tem conseguido apoio.
Dessa forma, ressaltei junto ao Presidente da
República ·que havia necessidade de fiscalizar melhor a administração do Estado de Rondônia.
Dentre as muitas denúncias que fiz, uma referia-se à tomada de recursos, na Secretaria da Fazenda, no valor de R$1 ,48 milhão. O Governo do Estado pretendia aplicar esse dinheiro numa empresa
geradora de energia do Estado; os cheques saíram
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da Secretaria da Fazenda e, um quilômetro depois,
desapareceram.
- -- T11ié- oclliâaâo de encaminhar essa denúncia
ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público do Estado de Rondônia. O Tribunal de Contas, apurando o
desvio desse recurso, apresentou denúncia ao Ministério Público, que apresentou denúncia ao Tribunal de Justiça, de onde saiu a ordem de prisão para
treze pessoas, que foram aprisionadas, dentre as
quais três são secretários adjuntos e empresários.
Congratulo-me com o Tribunal de Contas, o Ministério Público e o Poder Judiciário por terem acatado as denúncias, pedido a prisão e aprisionado secretários e empresários do Estado de Rondônia.
A imprensa do Estado de Rondônia é paga pelo
Governo Estadual, dffíci.Jitando tomar pública a verdade desses fatos. Alguns órgãos da imprensa distorciam as notícias tentando até mesmo incriminar o T ribunal de Contas em outras atividades ilícitas a fim de
esconder o que estava realmente acontecendo.
Desejo solicitar que fique registrado nos Anais da
Casa o oonteúdo da nota que mandou publicar o Ministério Público em alguns jomais da cidade. Diz a nota:
"MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE RONDÓNIA
Procuradoria de Justiça
NOTA OFICIAL
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RONDÓNIA, por seu ProcuradorGeral de Justiça em exercício, tendo em
conta o episódio da recente prisão preventiva do Sr. MÁRIO CALIXTO FILHO e considerando as notícias distorcidas por ele veiculadas, esclarece:
1) a ação penal que motivou a prisão
foi a proposta pelo Ministério Público contra
os réus MÁRIO CALIXTO FILHÕ, JOSÉ
LUIZ LENZI, CLEOMAR EUSTÁQUIO E
SILVA, AMARILDO JOSÉ ROCHA, JOÃO
ASSIS RAMOS, ANTÓNIO DIRCEU PELAGANI, ROBSON SOUZA DE OLIVEIRA,
PAULO SÉRGIO CALIXTO SERAFIM, FÁBIO ERLANE VILELA, TEOBALDO DE
MONTICELLO PINTO VIANA, ELENICE
FRANÇA DOS SANTOS, OMAR MIGUEL
DA CUNHA, ANTÓNIO CARLOS MENDONÇA RODRIGUES, tendo sido decretada a
prisão preventiva dos nove primeiros;
2) os crimes imputados aos réus nessa
ação penal são o de formação de quadrilha
e peculato (arts. 288 e 312 do Código Pe-
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nal), pelo desvio de três cheques emitidos
pelo Governo do Estado de Rondônia, nominais às CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON, no valor total de
R$1.480.000,00, dois dos quais (um de
R$290.000,00 e outro de R$1.070.000,00)
ilicitamente apartados na conta bancária da
empresa NORTEBRÁS, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTOA., gerida por MÁRIO CALIXTO FILHO.
Porto Velho, 15 de maio de 1.997.
Edmilson José de Matos Fonseca, Procurador-Geral em exercício."
Para que a população, Sr. Presidente, tivesse conhecimento das verdadeiros razões pelas quais aquelas pessoas estavam sendo presas, foi necessária a
publicação dessa nota oficial. Estando quase toda ela
comprada com o dinheiro do próprio povo nos esquemas de corrupções deslavadas que tenho daqui denunciado, a imprensa escondia os verdadeiros fatos
porque estava comprometida com essas pessoas.
Estarrece-me que o Governo Federal esteja,
por intermédio do BNDES e da Eletrobrás, investindo na melhoria da situação dessa empresa, recursos
esses que sempre clamei fossem enviados àquele
Estado. Infelizmente, todo recurso que vai para o
Governo Estadual tem sido desviado. Basta saber
que, dos 200 contratos feitos na empresa CERON,
190 estão irregulares. Portanto, é inexplicável que o
BNDES e a Eletrobrás estejam fazendo investimentos repassando-os para o Governo do Estado, uma
vez que a tendência dele é desviar recursos.
Lamentavelmente, a ordem de prisão só atingiu
os secretários. Ainda não incluiu o Governo do Estado. Espero que aprofundem essas investigações,
para colocar na cadeia também o Governador do Estado de Rondônia.
O SR. PRESIDENTE (Geraldf Melo) - Conce.
do a palavra o Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, a sucessão de escândalos e denúnaas que
têm marcado o noticiário nos últimos meses desabou
sobre o Estado do Acre, atingindo importantes figuras
de sua vida pública e administrativa. São acusações
graves, dignas da mais profunda investigação, de
modo a que todos tenham o mais amplo direito de defesa, garantido pela Constituição, para que, ao final, os
culpados recebam a merecida punição e os inocentes
sejam assim efetivamente declarados.
Jamais compactuei com a corrupção e outras
práticas deletérias; assim como sempre me contra-
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pus à ditadura e à violência, defendo a transparência
na conduta dos representantes do povo e na gestão
da máquina executiva. São aspectos igualmente nocivos, a corrupção e o despotismo, os quais, muitas
vezes, são recorrentes e mutuamente alimentados
por seus beneficiários.
Mas, como ensinam as regras jurídicas dos povos civilizados, punições jamais podem passar das
pessoas incriminadas. A História registra casos de
punições a famílias em comunidades inteiras, mas
as leis atuais proíbem que as penas extrapolem e se
estendam além dos apenados. Isso veda, institucionalmente, castigos abusivas, indiscriminados e odiosamente preconceituosos.
É um primado incontestável o de que a punição
de uma pessoa não pode respingar nas pessoas
que o cercam e não participaram dos delitos que o
conde11aram. _~ _f51.1T!iliare§. ~ _o_s circuf!stantes dos
réus devem ser preservados porque não participaram, necessariamente, dos ilícitos praticados pelo
criminoso. É preciso que também se protejam a cidadania e os interesses coletivos, evitando-se a sua
contaminação pelos castigos impostos aos delinqüentes político-partidários. É preciso, Sr. Presidente, que o povo do Estado do Acre não se veja ainda
mais prejudicado e sofredor por causa dos erros atribuídos a alguns dos seus representantes parlamentares; é preciso que denunciemos, previamente,
qualquer tentativa de sonegar à população acreana
benefícios essenciais à redução das carências que
se· agravam a cada dia.
.
O temor se j.Jstifica porque a· ação de alguns
pode resultar em descrédito para iodos os administrade>res e lídt!res_J)Oiíti~Q!õ do E!õ!<ido; notas da imprensa pn:>Curam criar um clima de suspeição generalizada, capaz de prov!>C<lr o refluxo de verbas já
confirmadas ..dentro da progrsmação _.orçamentária
do Governo Federal.·
Neste primeiro semestre de 1997, as condições habituais de vida no Estado do Acre se encontram piores dó que nunca, devido às forte$ enchentes que destrulramgíandes porções da Càpital e de
outras importantes comunidades. · As f<?Ciovias se
ressentem, em todos os níveis, desse agravamento
causado pelas condições climáticas atualmente verifiCadas. PrejudiCar as obras em andamento ou em
fase final àe definição seria um golpe insuportável!
A grande luta dos Senadores e Deputados Federais do Acre no desempenho de seus mandatos é no
sentido de obter recursos para saneamento básico ·e
implantação de rodovias, já que as carências locais
são quase absolutas nesses campos. A cada ano,
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buscam-se fonteS orçamentárias pam alguns quilômetros de estradas, canalizações de água e de esgotos, melhoramentos no precário sistema de tnrtamento do liquido captado nos rios vizinhos às cida-

des.
Se parte desses recuiSOS é ~ administrada,
cabe ao Governo e ao Judiciário impedir as irregularidades e punir seus responsáveis; se alguma emenda for conspureada pela suspeita de negociata, deve
receber as restrições penais, morais e éticas prescritas pelas leis; se um Congressista não honrar o
mandato recebido do povo, merece castigo severo e
exemplar.
Mas o povo jamais poderá ser atingido e preju-

dicado.
O Acre, tanto no plano estadual como no de diversas Prefeituras, tem a receber, nas próximas se-:
manas, repasses federais para projetos de tratamento e distribuição de água, bem como pavimentação.
de rodovias; escolas, hospitais e serviços públicos
também dependem dessas dotações, inscritas no ·
Orçamento da União; o sistema de socorro coletivo e·
a defesa civil contam com os recursos já "destacados, para cumprir·sua missão de ajudar os milhares
de flagelados pelas inundações do infcio do ano.
Este pronunciamento, ,Sr. Presidenta, s..-s a
Srs. Senadores, é um alerta, um· apelo prévio à
consciência do Governo e dos agentes administrativos federais: não permitam que·o povo acraano. já
magoado pelos erros atribufdos a alguns de seus
representantes, sofra o gravame adicional.do corte
de recursos indispensáveis à obtenção de condições
menos dolorosas para a vida. elos seus familiares.
É confiante nesse espfrito de justiça e sensibilidade social que o Acre acompanha a evolução das
denllncias que tanto o maculam perante a opinião
pública dos outros Estados.
Era o que eu tinha a dizer, ~r. Presidente. • ·

Duiante o discutsa do Sr. Nabor Ju1r1 V"~Presidente,
deixa a cadeira da presidêiléiá; que é oeupa~ pelo Sr."Càrtos Patroéftiio, 2fl Secretário.· ·

nior, o Sr. Geraldo Meto,

. .o SR~ PRESlDENTe.-~(C~ P~rniQ)·:..·
Concedo a-palavra ao nobre Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO (PSDB - RN. Pro,
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador) Sr. Presidente, S..-s e Srs. Senadores, quando me
deslocava hoje para esta Casa, veio-me à lembran-

ça a imagem de um velho parlamentar de meu Estado, Deputado Federal de muitos mandatos. Certo
dia, como companheiro de chapa de Getúlio Vargas,
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chegou à Vaca-Presidência e, posterionnente, à Presidência da República. Era um homem de origem
humilde que conhecera a prisão, a perseguição polftica e sabia valorizar a democracia como um grande
bem da sociedade brasileira. Tendo atravessado
com ãdiculdades o primeiro perfodo da ãltadura de
Getúf10 Vargas, declarada, proclamada, institucionalizada em 1937, tal parlamentar, o Deputado Café Filho, incorporou ao seu discurso uma advertência que
fazia sempre que lhe parecia que pudesse pairar sobre a democracia brasileira algum tipo de ameaça.
Era uma advertência que S. ExA fazia com poucas
palavras. Este apenas dizia: "Lembrai-vos de 37."
Isso me veio à cabeça hoje, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, diante das observações que venho
fazendo, como todos os brasileiros, da realidade que
nos cerca nos dias aluais. De um lado, assustei-me
há poucos dias, pouco depois da intervenção enérgica do Presidente do Peru na Embaixada do Japão,
liberarl!Jo os reféns e, literalmente, dizimando os terroristas do Movimento Tupac Amaru. Pois, nos dias
que se seguiram, tive a curiosidade de ler na grande
imprensa nacional as manifestações dos leitores
que, de certa forma, poderiam nos revelar que sentimento teriam os brasileiros em ralação àquele episódio,- e confesso que o meu espfrito de democrata
muitas vezes se sentiu abalado diante ·de cartas que
expreSsavam um entusiasmo fora do comum pelo
Presidente do Peru e que manifestavam uma aspiração de que alguém, comandando instituições semelhantes àquelas que hoje existem naquele Pars,
viesse para o Brasil '
· Duas cartas em particular me chamaram a
atenção: uma que pedia a Deus que mandasse urgentemente para o Brasil um Fujimori capaz de libertar '170 milhões de brasileiros, hoje reféns - estas
eram as expressõeS da carta; peço licença pam repeti-las - dã um Coilgresso safado como este. A outra carta comentava o debata nacional em tomo da
necessidade de se pôr fim às medidas pfOI/isórias e
COI)Ciura dizendo que, realmenta, precisamos acabar
com as medidas provisórias no Brasil e ressuscitar
ou resiâbelec:er, em lugar das meátdas provisórias, o
ato institucional. . .
..

E"IS o sentimento que vi expressar-se na imprensa nacional, partindo dos leitores dos grandes
jornais, não sobre Fujimori, mas sobre a democracia
no Brasil, sobre esta democracia que custou tanto a
todos os brasileiros em comum, sobre esta democracia reconstrufda a partir do primeiro tijolo pelo povo
de niãos dadas, por cidadãos, por homens e por mulheres, por jovens e por velhos, por ricos e por po.:
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bres, a partir da grande caravana nacional em que o
povo clamava por eleições di retas.
Hoje me pergunto: o que estamos fazendo des·
sa democracia que sugeriu e impôs a convocação
de uma Assembléia Constituinte?
Afinal, nós, como homens públicos, como par·
lamentares, não podemos recriminar cidadão brasileiro que se nos ouve falando de democracia, chega em sua casa perguntando-se o que essa democracia fez por ele.
Ele não sabe que se, hoje, em vez de pagar
10% de multa pelo atraso de uma prestação, paga
apenas 2"/o, deve isso ao Congresso Nacional.
O Congresso Nacional não está sendo visto
como a Casa da apreciação do sistema jurídico, da
atualização legislativa, das reformas. A é::ada dia que
passa, mais e mais, para o povo braslleito, é apenas
uma instituição cara e onerosa à qual são destinados os impostos que o povo tira do seu suor, para
pennitir a utilização marota de uma situação singular
dada a seiscentos e poucos brasileiros, que somos
nós, Deputados e Senadores. E esse escândalo em
que estão envolvidos dois ou três Deputado, nessa
mixórdia em que se transformou todo este escândalo
de compra e venda de votos de Par1amentares, permite que se venha dizer, como se está dizendo, com
certa leviandade, com certa irresponsabilidade, que
o Congresso Nacional é que está à venda.
Na semana passada, o Senador Pedro Simon,
ocupando a tribuna desta Casa, disse que, na rua,
perguntava-se: "Se um voto de Deputado, que são
.quinhentos e tantos, vale R$200 mil, quanto valerá o
v:oto de um Senador se são apenas 81 ?"
, , Esta é uma situação que precisa ser apresentada, lealmente, por nós, perante a sociedade. Confesso que quando ouço nesta Casa, como já ouvi,
discursos criticando o Presidente do Senado Federal
porque mudaram-se os tapetes na,s portas dos elevadores do ediffcio da sas 309, fico constrangido.
Quando -se fica falando em miudezas, em coisas
sem importância,· como a troca de um carro ou a pintura de um apartSmento, ou a mudança das torneiras do banheiro do apartamento de um Senador,
apenas, são pessoas que estão querendo espaço no
noticiário dos jornais, do dia seguinte.
Na realidade, é preciso á!Zer-se com todas as letras, que não se pode compreender que sejamos nós
mesmos, os parlamentares, que nos ocupamos de dizer ao povo brasileiro que não merecemos respeito e
que devemos, ou que queremos, ou aceitamos, ou admitimos que se confunda a figura do par1amentar com
a figura do funcionário público em geral.

o

É preciso dizer que isso não verdade. É preciso dizer que essas providências que se tornam para
tomar possível a presença de Senadores e Deputa·
dos ·em Brasma não têm a menor importância, mas
que têm importância, sim, sermos hoje obrigados a
dizer que somos colegas de cidadãos que vêm de
seus estados munidos de um mandato confmdo a
eles pela boa-fé de seu povo, que vêm aqui receber
dinheiro para dar voto contra ou a favor.
Nunca na minha vida, ocupei o tempo de V.
Ex's ou esta tribuna para me apresentar como flor
no pântano, como essas pessoas que acham que
são as únicas pessoas decentes no mundo e que o
resto da humanidade é podre. Não, mas venho dizer
e 'acho que há motivos sufiCientes para que se simplifique na Câmara dos Deputados os procedimentos
para que se realize a higiene de que o Congresso
Nacional necessita, dispensando a participação dessas pessoas na Câmara dos Deputados, nos liberando do constrangimento de dizer que somos colegas deles.
-Essa é uma situação que se insere naquele cenário a que inicialmente me referia, quando perguntava sobre o que temos feito de nossa democracia
Francamente, não sou daqueles que crêem que a
-democracia seja o estado da bagunça. Sou dos que
crêem que é o Estado de Direito. O que a distingue
do regime autoritário é que na democracia as regras
estão escritas e as pessoas que agirem dentro delas
poderão donnir em paz, sabendo que existe urna
instituição- o Estado -,criado pela sociedade para
servi-la e garantir a cada um de seus membros os
direitos que a lei lhe conferir.
Por ·isso, entendo que a nenhuma autoridade
se atribua o direito de deixar de cumprir a lei, que a
nenhuma autoridade se atribua o direito de deixar de
prestar as garantias, de acordo com a Cons~uição e
a lei, a que os cidadãos têm direito.
Ao próprio Presidente Fernando Henrique,
o estadista e homem público que é, certamente
grato em seu coração e em sua alma pelo imenso carinho e respéito que recebe e merece receber do povo brasileiro, nem Sua Excelência tem
o direito de deixar de cumprir o compromisso
que tem com cada brasileiro: comigo, que estou
aqui dentro, e com aqueles que estão lá fora, por
mais humildes que sejam, e cumprir as regras do
jogo que estão escritas. E se as regras que estão escritas não forem boas, não compete a Sua
Excelência mudá-las. Compete ao Poder Legislativo, por iniciativa própria ou do Poder Executivo, alterar as regras do jogo.
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Veja-se o que ocorreu, por exemplo, no gabinete do Ministro Antonio Kandir; aquilo não é manifestação nem expressão alguma de direito dei'TlOCfático, nem de liberdade. Aquilo é apenas um instante
de desordem, de bagunça. de irresponsabilidade,
que me faz, inclusive, perguntar, Sr. Presidente, a
mim mesmo, por que este Distrito é ;federal? É federal por quê? Para que o Governo Federal veja o seu
Ministro ser praticamente expulso do seu gabinete
de trabalho? E, à guisa de protesto, se pratiquem
atos de desrespeito, de vandalisl)10, de falta de educação pura e simples como os que foram praticados
no gabinete do Ministro do Planejamento?
É esse o cenário, como é o cenário das invasões de propriedade. Já me manifestei reiteradamente
sobre isso. Respeito o Movimento dos Sern-Tena
porql!e. mesmo que nesse momento em que aquela
dualidade, aquela bipolaridade ideológica em que o
mundo se dividiu tenha sido extinta no plano polrtico,
compreendo hoje e reconheço que, ainda assim, as
sociedades, para se modernizarem, exigem. necessitam da ação da vanguarda para pedir o impossfvel,
para que os extratos de responsabilidade e de decisão, autorizados pela maioria, apreciem, dentro do
impossível, o que é efetivamente possível no pedido.
O Movimento dos Sem-Tena é a vanguarda; o
Senado Federal, entretanto, não é; nenhum Senador
é; nenhurn Senador tem o direito de pensar que é;
nenhum Parlamentar tem o direito de acreditar que é
ou de agir corno se fosse, porque somos aquele grupo privilegiado de brasileiros que, como todos os outros, podemos não gostar da lei, mas temos um direito que os outros não têm, que é o de mudar a lei.
Se a lei que ar está não for boa, mudemos a
lei; mas não se venha aqui, do mesmo modo que
não venham os histéricos da direita, dizer que os
sem-tena vão sangrar cada um de nós e beber o
sangue com canudinho; não veç.hanl também dizer,
como foi dito aqui, que o Sr. Rainha é um novo Moisés à frente do povo de Deus.
Considero, Sr. Presidente, que estamos vivendo um momento grave, com o conjunto l:te renúncias
que todos têm feito com relação à ocupação plena e
legítima do espaço que a Constituição manda que
ocupemos. Se o Presidente da República considerou
que o Poder Federal foi desprotegido e desguarnecido a ponto de permitir que se dissesse que se estudava uma intervenção na Polícia do Distrito Federal,
compete a Sua Excelência fazê-la, ou nos informar
por que não a fez. Se o próprio Presidente da República assiste à violação diária dos direitos de cidadãos, como a invasão de propriedade legitimamente
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possuída neste País, compete a Sua Excelência garantir o direito dos proprietários. Se o seu programa
de reforma agrária não satisfaz ao Movimento dos
Sem-Terra, nem à Oposição, está na hora de os
sem-terra, que fizeram a sua bela marcha para Brasllia, dizerem - deveriam tê-lo dito - qual é o seu
projeto de reforma agrária, uma vez que o do Presidente· Femando Henrique Cardoso não é bom. Deveriam, pois, dizer qual seria o born projeto. Como
disse há poucos dias o Senador Osmar Dias, alguém da Oposição, em vez de dizer que se deve estimular a anarquia, o abandono das regras do jogo,
deve chegar e dizer, se o projeto de Fernando Henrique não é bom, qual é o projeto bom para o Brasil.
O Sr. Lauro Campos - Concede-me V. ExA um
aparte?

O SR. GERALDo MELO - Ouço V. ExA, com
muita honra, Senador L.auro Campos.

O Sr. Laura Campos - Nobre Senador Geraldo Melo, como sempre, V. ExA tem tratado, com muita eficiência e elevada altura, as questões que escolhe para expor e debater neste plenário. Gostaria de
apresentar o meu ponto de vista a respeito do que
realmente constitui uma democracia e do que seriam
as ameaças reais ao Estado de direito. Não tenho
dúvida alguma de que a democracia com que sonhamos é aquela em que o poder político tenha sido,
realmente, democratizado. O sujeito de direito absoluto não deve ser apenas uma pessoa ou um grupo,
mas a própria coletividade, que, organizada, deve
manifestar a sua vontade. E o Governo deve ser, obviamente, aquele que tem o dever, a obrigação de
colocar em prática e de executar as deliberações
dessa vontade coletiva. O que vemos, no BI'8Sil, no
entanto - e Sua Excelência, o Presidente da República tem razão -é que um processo de concentração, um processo de acumulação de capital, como
diz Sua ExcelênCia, em seu livro intitulado Autoritarismo e Democracia, impede que a dernocmcia se
enralze neste País. Não é possível pensannos em
democracia enquanto existe uma distribuição de terra como a que vemos no Brasil, onde 10% dos proprietários possuem quase 60% do território nacional;
não podemos pensar em democracia enquanto 10%
da população detém mais de 50% da renda nacional; não podemos pensar em uma democracia enquanto a saúde, a educação, o lazer e a habitação
forem privilégios usufruídos por poucos. Portanto, se
estamos diante de um sistema que está muito longe
de ser democrático, entendo que constitui realmente
uma questão um tanto enganosa a de colocarmos a
democracia corno algo realizado, uma democracia
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apenas jurfdica em um Estado em que a cada momento a Constituição é desobedecida, é alterada, é
modificada. Não sabemos como esse processo de
modificação tem sido feito, a que forças tem obedecido o processo de desconstitucionalização, e que
exijamos, nessasCircunstâncias, um PQVO bem comportado. Em outros países, quando ~são tomadas
medidas semelhantes às que são adotadas aqui, há
reações: na Coréia do Sul, são os coquetéis molotov
na rua; no Peru, vemos também a conwlsão se manifestar; no Equador, Abdalá Bucaram, El Loco, foi
colocado, há poucos dias, para fora do poder; na Argentina, onde o desemprego chega a 65% numa de
suas cidades, vemos também o povo reagir abandonando suas preferências e manifestando apenas
20% de apoio ao Sr. Carlos Menem. No Brasil, quando a preferência por Sua Excelência o Senhor Presidente da República cai 12 pontos nas pesquisas de
apinião é realmente uma manifestação possível de
discordâncias que não podem encontrar outros canais de expressão senão esses, que algumas pessoas consideraram como não muito nonnais, como
não muito éticos, como não muito constitucionais,
como não muito educados. Muito obrigado.
O SR. GERALDO MELO - Senador l.auro
Campos, como de costume recebo, com muito respeito e com muita honra, a participação de
8(§
neste pronunciamento. V. Exl' sabe muito bem do
respeito intelectual e pessoal que lhe tenhO.
Na realidade, a nossa divergência. na essência
do que V. Exl' acaba de dizer, é praticamente nenhuma. Quando V. 8(§ diz que as sociedades organizadas é que COAS!ituem a forma legítima e democrática
de manifestação POPUlar, estou de pleno acordo.
Apenas não acho que meia dúzia de pessoas invadirem o gabinete do Ministro do Planejamento e colocarem galinhfl$, porcos e perus dentro da sala seja
urna forma delrlanifestação ~de sociedade organizada.
Senador l.auro Campos. pelo fato de termos
uma democracia nasoente, eu não poderia, estar de
acordo com V. 8(§ mais do que estou. é: por isso
que estou aqui preocupado com ela, que é uma
plantinha muito tenra, para pennitirmos que seja exposta à violência e ao vandalismo que tem sofrido.
Isso não justifica, Senador Lauro Campos, que
se considere que haja alguém neste Pais com dil9ito
de l'ISiecionar, dentro da estrutt.ra jurfdica em vigor,
qual a lei que devemos cumprir e qual a que não devemos cumprir. O difícil vai ser escolher quem são
os brasileiros, quem são os políticos, quem são os lideres, quais são as sociedades organizadas, enfim,
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quem de fato estará autorizado a escolher qual a lei
que "é boa para cumprir e qual a que não deve ser
cumprida.
Portanto, estou aqui para defender que, boa ou
má, a lei legítima é a lei para ser cumprida; se ela
não serve, que seja mudada pelo Poder Legislativo.
E, tanto quanto V. 8(§, sou membro deSse Poder,
com muita honra.
Penso que o nosso dever, num país em que há
urna estrutura fundiária injusta, regressiva como a
que existe no Brasil, é promover a reforma dessa estrutura. E essa é uma das reformas a fazer num País
que precisa reformar quase tudo. Um País que tem
urna estrutura fundiária como a nossa precisa reformá-la, mas essa reforma não pode ser feita pelo Sr.
José Rainha, tem que ser reformada pelas instituições, por cuja criação lutamos tanto, pela qual todo o
povo brasileiro lutou.
Por isso, no momento em que...
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - (Fazendo soar a campainha.)
O SR. GERALDO MELO - Vou encerrar, Sr.
Presidente, agradecendo a generosidade e a paciência de V. Exl' e dos demais senadores.
O Sr. Bernardo Cabral - V. EJtll. me pennite
um aparte, nobre Senador Geraldo Melo?
O SR. GERALDO MELO - Parece que tenho
que perder a oportunidade de•••
O Sr. Bernardo Cabral - Sei que o Senador
Carlos Patrocfnio, que é JJm democrata na Presidência, conoederá a tolerância de meio minuto para

esse aparte.

~

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Sabendo que será um breve aparte, a Presidência tem
o prazer de penniti-lo.
Sr. Bernardo Cabral - ·Senador Geraldo
Melo. estava fora do plenário ouvindo V. Exl' e fiz o
possível para chegar a tempo de lhe dar este aparte
ou para me conceder o privilégio de dizer que ia interferir. V. Exl', como eu acabava de dizer ao eminente Uder Hugo Napoleão - os dois de pleno acordo - é um parlamentar de alto nível. Foi exatamente
esse o termo usado.
O SR. GERALDO MELO- Muito obrigado, Senador. É generosidade de V. Exl'
O Sr. Bernardo Cabral- E como tal, V. Exl'
não vem à tribuna apenas para marcar presença,
como outros fazem em parlamentos que não o Senado. V. Exl' abordou um aspecto altamente relevante. Os lá de fora não podem, mas os aqui de dentro
-palavras textuais - poderão modificar a lei. A lei foi

o
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feita para ser cumprida. Aquela célebre máxima latina. dura lex secl lex pode ter perdido no tempo a
sua força. mas não perdeu a ética que encerra. Veja
o que é a sabedoria popular. Ontem peguei um táxi
em Brasllia- tenho o cuidado de nos fins de semana
não usar nunca o carro ofiCial do ,Senado, porque
não estou a serviço. E o motorista de táxi, reconhecendo-me, disse: "Senador, as coisas estão ruins. •
Olha a sabedoria popular, Senador Geraldo Melo. 'É
como fogo de monturo.• Eu perguntei: 'Mas o que é
isso?" E ele: "É o seguinte. Ninguém vê o fogo. Por
baixo ele está - a palavra era outra- crepitando, se
você pisar, queima.• Senador Gercildo Melo, estamos atravessando um fogo que parece aquele fogo
de monturo. Se as autoridades não tomarem a si a
responsabilidade que lhas é correspondente, vamos
ter algumas ãlficuldades a mais, além daquelas que
o Pars atravessa. Não acredito em liderança que se
afirme pela omissão. Empurrar pela barriga não resolve nada, ou com a barriga, muito menos. Veja.
Senador Geraldo Melo, que a linha do conteúdo filosófiCO do seu discurso tem muito mais densidade do
que se possa imaginar. E aqui nos distanciamos de
qualquer conotação polftico-ideológica O respeito
que V. J:xll tem pelo Senador Lauro Campos não
chega ·a atingir o que tenho. Acho que ainda estou
acima de V. J:xll, não pelo mérito.••
O SR. GERALDO MELO - Como em tudo
mais, Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo C8bral- Não pelo mérito, mas
pela idade. Como. sou mais velho, entendo que V.
J:xll chama a Nação pam. uma reflexão. Não sabemos nunca ccimo urna crise tennina, apesar de sabermos onde teve o seu início. Penso que é isso que
V. Ex' quer dizer à Nação. Cuidado! É aquela célebre história do forum romano: caveant, consules.
O SR. GERALDO MELO- Não tenho palavras
parãdizer ó '(juanto me horua,
a iniBivenção do
Senador Lauro Campos, a atenção e a participação de
V. Ex' no meu discurso, Senador Bernardo Cabral.
Sr. Presidente, vou encerrar o rnE!u pronunciamento.
.
•
Ao começar, lembrei uma expressão de um velho Deputado do Rio Grande do Norte, caté Filho,
que, ante qualquer sinal de perigo para. a democracia, advertia: lembrai-vos de 1937.
Aqui estou hoje não para dizer: lembrai-vos de
1964, mas apenas pam. pedir a nós daqui do Congresso e às pessoas de responsabilidade que estão
fora dele- quando se vê, com a participação de par·
lamentares, a imagem e a respeitabilidade do Congresso Nacional se arruinarem parente a sociedade
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- que nos lembremos de que não há democracia
sem Congresso.
Dentro ou fora do Parlamento, os democratas
verdadeiros, as pessoas de responsabilidade vão se
dar as mãos para recuperac.a espÉ!rança que precisa
haver nas lideranças j)õffficas deste Pafs, pois existem muitas que não estão à venda por 200 mil nem
por 200 milhões. Não há prato de lentilhas para comprar pessoas honradas deste Congresso, que, como
todos os Congressos do mundo, reúne seres humanos com suas virtudes e defeitos.
Quero encenar dizendo que se pudesse, hoje,
fazer chegar a eles minhas palavras, onde quer que se
encontrem, haveria de dizer: Ulysses, Tancredo, Teotonio, onde estão vocês? Como é possível pennitirmos
que o sonho de construir uma democracia para o Brasil e para os brasileiros seja tratado assim?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio)
Concedo a palavra ao eminente Senador Gilvam

Borges. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Fogaça.
O SR. JOS~ FOGAÇA (PMDB-RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador) - Sr.
Presidente, s..-s e Srs. Senadores, estaremos votando nesta semana a emenda constitucional que cria
no Brasil o instituto da reeleição em todos os nfveis.
Como todos sabem, esse tema já foi exaustivamente debatido do ponto de vista potrtico, já foi longamente anafiS8do e, já foi devidamente negociado,
primeiro na Câmara dos Deputados e depois no Se-

nado Federal.
Creio que o terna não merece mais que nos estendamos em longas e intermináveis análises ou debates. É uma questão definida, as posições já estão conmlidadas há muito tempo tanto no Senado como na
Câmara. Eubelairto; perisÔ que esse terna é tão importante que, como estamos na semana em que vamos
votá-lo, gostaria de sobre ele fazer algumas reflexões.
Há em curso, por parte da Oposição no Congresso, um movimento no sentido de ten1ar desfazer avotação realizada na Câmara dos Deputados em função
de recentes denúncias de que Deputados federais, e
os citados são todos do Estado do Al;re, teriam vendido o seu voto por detenninada quantia. A associação
que se estabeleceu entre uma coisa e outra é que me
preocupa e que merece profunda reflexão.
Não tenho a mesma competência lógica e argumentativa do Senador Geraldo Melo, mas estou
tentando recuperar, por atos sucessivos e aproximados de rememoração, alguns elementos básicos que
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aprendi nas aulas de Lógica e de Filosofia da Faculdade de Direito e que depois exeroi como professor
durante algum tempo.
De fato, se analisarmos esse tema, veremos
que ele envolve duas questões de ética parlamenfDr,
duas questões sensfveis, importantes, e profüíidas
do ponto de vista da ética parlamentar. 'Vender votos
é uma atitude enojante, que merece repúdio, que
merece o nosso total desprazo e a nossa total condenação.
No entanto, Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadoras, eu gostaria de levantar outra questão de ética
parlamentar que me parece estar um pouco enevoada, um pouco obscurecida talvez, não é tão fácil de
perceber, e que deve ser trazida à mesa.
Começaria perguntando o seguinte: estamos
vivendo numa ditadura férrea, implacável, repressora de um Governo arbitrário e desumano? Certo?

Errado.
O Brasil vive o momento mais luminar das suas
liberdades democráticas neste século, o momento
de maior plenitude, em toda a vida republicana, do
direito de ir e vir, do direito de votar, do direito de escolher, do direito de se expressar, do direito de publicar suas idéias, do direito de dizer o que pensa Portanto, do ponto de vista da democracia liberal, este é
um momento dos mais altos - senão o mais alto da vida repubrteana.
Portanto, é completamente errada a idéia de
que vivemos numa ditadura.
A segunda pergunta que faço é a seguinte: o
povo brasileiro, por meio de manifestações conside- ·
ráveis, maciças, materializadas e visfveis, repudiou o
princfpio da raelaição, saiu às ruas, manifestou-se
contrariamente, indignou-se com a votação feita no
Congresso Nacional em favor do· instituto da reeleição, ql!e deveria ser chamado de instituto da-fEtCIUl·
didatura? Certo?
\
"=- •
Errado.
Erradfssimo. Ao contrário, enquanto havia um
discurso estrondoso da Oposição contra, 8!l pesquisas de opinião pública mostravam que o povo brasileiro não se considera "burro"; considera-se muito intertgente e capaz de escolher no dia da eleição se
um prefeito, um governador ou um presidente, deve
continuar ou sair; se deve ficar, ou se deve ser mandado embora para casa, pelo critério de inteligência,
de análise, de competência e de capacidade que
cada cidadão brasileiro tem no ato de votar. Diante
dessa convicção, 80% do povo brasileiro, segundo
as pesquisas de opinião, aprovava o princfpio da
reeleição ou da recandidatura.
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A teroeira pergunta: o Plano Real está "fazendo
água•, já implodiu e só o rolo compressor do Governo mantém o Presidente da República com uma
base de sustentação mfnima, aqui, no Congresso
Nacional? Sem uma manipulação permanente, sem
urna cooptação espúria, a cada dia, o Governo não
consegue sobreviver? Certo? Errado! O Plano Real
não só se mantém como, comprovadamente, segundo o IBGE, verifica-se que uma faixa da população,
que não é a classe média-alta mas, que sempre esteve exclufda da capacidade de consumir, passou a consumir e, portanto, apóia maciçamente o Plano Real.
Uma outra pergunta: todos os deputados e senadores, indistintamente, são hçmens de bem, são
homens puros, são homens moralmente inatacávels,
pessoas absolutamente insuspeitas? Errado. Já se
provou que numa instituição humana, onde mais de
600 pessoas buscam representação politica, não só
é provável como quase inevitável que nesse agrupamento humano existam aqueles que não estão à altura da instituição. Um grupo de escroques, de pequenos vigaristas e de vendedores de voto. Existem? Por certo existem.
Não estou aqui fazendo referência aos acusados, porque acusado não é culpado, e, antes de a
sindicância tomar a sua decisão, estarfamos nos
adiantando. Mas é verdade, e isso é da natureza humana, é da natureza de uma instituição que reúne
tanto poder como o Congresso. É um fato, eu diria,
quase estrutural, enraizado na vida pllblica de qualquer pafs. Agora mesmo, o filho do presidente· da
Coréia do Sul acaba de ser denunciado e julgado
naquele país. Portanto, é da natureza do poder essa
deformação humana de se corromper e buscar pequenas e-grandes vantagens quando alguém goza
ou conta nas suas mãos com o poder pllblico que
lhe é dado pela representação política. ·
Esse é um fato estrutural da natureza desta
instituição, que precisa ser varrido e atingido no seu
cerne. Neste momento, precisa ser combatido com o
vigor e a indignação dos homens de bem ~ duas
Casas do Congresso Nacional, tanto da Câmara
quanto do Congresso. Era preciso que os homens
de bem se unissem para varrer, para desencravar,
para esvurmar essa gente que não está à altura da
instituição.
Em vez disso, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
está-se numa duvidosa ética parlamentar, tentando
atingir um fato episódico em função de um fato permanente e estrutural, que precisa ser atacado pela
totarldade da instituição, pela totalidade dos homens
de bem, pela solidariedade absoluta dos que são
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comprometidos com a ética parlamentar. Ao invés
dessa questão vital, importante e fundamental, estáse tentando aproveitar essa oportunidade. Quem
sabe se nessa jogo não se dá um golpe e se consegue fazer voltar àquilo que o povo brasileiro não é ._
contra, fazer voltar àquilo que as lllfliorias congres:
suais já aprovaram, que é o princfplo da recandidatura ou da reeleição?
Esta é uma questão de ética parlamentar. Está
em jogo, ao meu ver, um fundamento de ética parlamentar, porque se está achando que uma questão
episódica, passageira, não fundamental para a vida
brasileira, não fundamental para a história ética deste Pafs, é mais importante que uma outra coisa que
é fundamental, que é a eticidade absoluta que tem
de ter o Congresso Nacional, e tão absoluta que figuras que não têm nenhum decoro têm de ser desencravadas deste Congresso.
Mas há uma duvidosa ética parlamentar que
pense assim: o importante aqui é vencer essa luta
episódica da reeleição, tirar vantagem desta situação,
derrotar aqueles que sempre foram maioria, derrotar
aquilo que a opinião púbr~ea sempre aprovou, desfazer
aquilo que foi conslnlfdo por meio de uma questão que
é fundamental e pennanente, que é a questão da moralidade, que é a questão da intangibilidade de cada
um dos Srs. Senadores e de cada um dos Srs. Deputados que integram este Parlamento.
Essa esperteza oportunista de tentàr vencer um
episódio vai çolocar abaixo o que é permanente, que é
a necessidade - repito - de eswnnar essa gente do
Congresso Nacional. A esperteza oportunista de tentar
vencer uma qu8stão episódica, passageira, transili5iia,
que é a questãO da reeleição, vai inpedir que o Congresso seja consistente, aplicado, unido, solidário entre
os homens de bem na luta contra esses pequenos es-

croques, c;ontra esses vigaristas rnedfocres, CORtql
essa figuras aãlpoSSS e detestá~ que muitas vaieS
temos que aceitar em nosso meio.
Não vejo, Sr. Presidente, s,as e Srs. Senadores, possibilidade de atingirmos essa q~o. que é
fundamental, que é histórica, que é pem'lanente, que
vale hoje e que vale para o futuro, que .é a questão
da moralidade da vida parlamentar. Os homens de
bem das duas Casas deveriam estar unidos neste
momento - unidos em tomo do objetivo comum de
nos livrarmos desses marginais, desses parasitas da
vida parlamentar. Mas não. Não porque, talvez,
corno têm um objetivo mais importante, que é o de
derrotar o Governo episodicamente, impedindo que
um fato transitório não passe - o da reeleição -. vamos deixar que o permanente continue, ou seja, que

MA101997

esses vigaristas se repitam e se reproduzam através
dos anos, porque contra eles não será criado um
mecanismo de inibição sólido e eficaz, como deveria
ser criado neste momento. Esta é uma grande oportunidade, mas não para derrotar aquilo que a maioria
do povo brasileiro aceitou, que é a reeleição. Esta é
uma oportunidade para pôr fim, é verdade, à corja
que eventualmente está sentada hoje nos bancos do
Parlamento, corno esteve ontem e como poderá estar amanhã.
Se dividirmos os homens de bem do Congresso
Nacional em função do episódico, porque, se assim fizennos, o episódico passa a ser mais importante que o
essencial. o transitório passa a ser mais importante
que o permanente e o interesse politico passa a ser
mais ~que o interesse ético, que é o da preservação da moralidade das duas Casas.
Sr. Presidente, eu diria que este episódio talvez chame a atenção. Mas há uma pergunta que
devo fazer: há deputados que se vendem? Possivelmente há, e se houver um aprofundamento das investigações talvez se chegue a isso. Se há Deputados que se vendem, eles o fazem só para ~ emenda
da reeleição? Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
sabemos perfeitamente que quem tem esse tipo de
prática com essa ou aquela emenda, se venda até
para requerimento de voto de pesar, coloca preço
até em requerimento de voto de congratulações!
Portanto, essa tipo de gente- que é um problema estrutural- não está afeita somente e episodicamente ao problema da reeleição. Para essa genle
é preciso haver um tratamento- eu diria- muito próximo da dedetizac:ão moral, e só a unidade, a aliança dos homens de bem da Oposição, dos homens
de bem que estão no Governo, só esta aliança poderá eswrmá-los da vida parlamentar. No entanto, se
for mais importante perder ou vencer a questão da
reeleição, $e isso é mais importante que a outra parte, asta fiCará relegada a segundo plano, porque
será só um instrumento secundário, sub-reptfcio,
embutido num objetivo maior que é derrotar o Governo ou este impedir que a Oposição o derrote. Se a
questão for essa, Oposição e Governo ou vice-Yersa, reeleição ou não reeleição, se esse é o poniD
maior, o outro fica para baixo, relegado a segundo plano e não será atingido e equacionado corno deve eer.
Por isso lamento, Sr. Presidente. Lamento porque não estou vendo essa possibilidade. Entendo
que as partes, no caso, não serão divididas entre homens de bem e homens sérios e os que não são sérios e os que não são homens de bem. Não é essa a
divisão. A divisão que se vai dar é: quem quer se
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aproveitar disso para derrubar a reeleição ou retardá-la infinitamente, ou quem quer se aproveitar disso
para derrotar ou para impor aquilo que pensa.
Se é esse o jogo que está colocado na mesa,
adeus trabalho consistente de extirpação do que há
de cancerígeno, do que há de tumoral na vida parlamentar deste Pafsl FICO triste, mas acl'lo que essa é
a questão de ética parlamentar que está aqui a doer
nos nossos oUvidos. A questão básica, elementar,
principal, de ética parlamentar é exa1amente esta: em
que campos se encontram os homens de bem neste
momento? Em campos opostos, para tirar vantagem
da situação, ou em campo comum para, juntos, combaterem a indecência de quem quer que seja?
Repito, porque é muito importante deixar isto claro, que não estou concordando com as acc 1sações a
determinadas pessoas, a nomes de pessoas, porque
só vejo, até agora, dois comportamentos não criminosos mas espúrios: se é verdade, é crime; e se não é
verdade, dizer tanta bobagem é falta de decoro parlamentar. Só vejo duas pessoas. Ter-se-á que comprovar se as outras acusadas têm ou não culpa. Portanto,
quero deixar bem claro que não entro na esfera dessas acc IS!IÇÕeS. a não ser depois que as comissões de
sindicância liYelem reafiZSdo seu trabalho.
'
O Sr. Eduardo Supllcy • Permite-me V. Ex&
um aparte?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Ouço V. Ex& com prazer.
O Sr. Eduardo Supllcy - Senador José Fogaça, em primeiro lugar, temos de concordar com a in·
dignação de V. Ex& com respeito ao procedimento
dos Parlamentares. o próprio ex-Presidente da·Câmara dos Deputados, Luís Eduardo Magalhãas, instou todos os membros da Executiva Nacional do
PFL, perguntando se alguém ali duvidava da autenticidade da gravação, e todos permaneceram quietos,
lellando à.expulsão, por unanimidade,-dos Deputa~
dos João Maia e Ronivon Santiago\ Então, considerando extremamente grave, queramos aqui dizer o
quão indignados estamos como V.
com respeito
ao episódio. Parece que não há dúvida qu~o à au·'
tenticidade daquilo que ali é relatado. ·
O SR. JOSé FOGAÇA :._: Por isso. que asse$
dois Parlamentares, ou por falta de decoro, se mentiram, ou por falta de decência,
praticaram esses
crimes, parece-me que não têm mais como duvidar
ou tomá-los apenas suspeitos; S. ex-s já estão configurados na situação de praticantes da quebra do
decoro parlamentar, na minha opinião.
O Sr. Eduardo Supllcy - Mas há V. Ex& de
convir, como até reflete aqui o Senador Lauro Campos, que mentir contra si próprio seria algo extrema-
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mente diffcil. A probabilidade de que os fatos ali relatados sejam verdadeiros é muito grande. E se verdadeiros são os fatos ali relatados, a necessidade de o
Congresso Nacional examinar a sua veracidade é
imperativa. Para que o Congresso Nacional possa
assim proceder, é ·preci§o que usemos dos instrumentos existentes. A comissão de sindicância, providência tomada acertadamente pelo Presidente Michel Temer, estã hoje com dificuldade de ir a fundo
na averiguação do fato. A começar por que o Ministro Sérgio Motta encaminhou nota à comissão de
sindicância, dizendo que não via motivo para prestar
esclarecimentos. Senador José Fogaça. é preciso
aqui lembrar fatos importantes da História do Brasil,
alguns recentes. Quando o Presidente Itamar Franco
soube que o nome do Ministro da Casa Civil, Henrique Hargreaves, havia sido citado e que seriam apurados fatos relacionados ao seu comportamento
quando coordenador da Bancada do PFL, o que
aconteceu? Do diálogo entre o Presidente Itamar
Franco e o Ministro Hargreaves, saiu a decisão tomada publicamente pelo Ministro de sair do Governo
e se dispôs a vir depor perante a CPI. Fui um dos
que participaram da argüição. Lembro-me perfeitamente. Ele respondeu a todas as perguntas, inclusive da Oposição, e saiu-se razoavelmente bem.
Aguardou a conclusão do relatório, que não o citou
por qualquer falta grave que pudesse, digamos, condená-lo. E pOde, então, voltar ao exercício do Ministério, porque o Presidente Itamar Franco, passada a
tempestade, o convidou para estar de volta. Ele teve
a atitude que, avalio, deveria estar hoje sendo tomada pelo Ministro Sérgio Motta. Senador José Fogaça. acabo de ouvir pela -Rádio CBN, a entrevista do
Ministro Sérgio Motta informando que vai viajar, sim,
para a Europa, em viagem que estava marcada já há
tempo, para realizar contratos. Senador José Fogaça. quero fazer uma recomendação, que o Ministro
Sérgio Motta pense um pouco e, antes de viajar, venha ao Congresso Nacional, ainda que sua viagem
ao exterior tenha s!(fo. planejada antecipadamente,
ainda que possa S. Ex- dizer que vai realizar contratos importantes para as telecomunicações no Brasil.
Mas, a esta altura, sair do Brasil, não prestar os esclarecimentos, tendo S. Ex& inclusive se irritado com
perguntas dos jornalistas, quando próximas de atingir o cerne da questão que se quer esclarecer, está
parecendo que estã com dificuldades de. prestar o
escJarecimento, e o Ministro Sérgio Motta é conhecido por sua coragem, a coragem de dizer as coisas
com franqueza. Seria próprio, então, nes5e momento, que S. Ex& comparecesse ao Congresso Nacional. Observo que não é simplesmente a Oposição,
são os jornalistas dos mais variados que estão a
apontar como é que o Governo Federal foi atingido
seriamente neste problema. Agora, para dar legitimidade à decisão é preciso, primeiro, esclarecer o epi-
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sódio inteiràmente; segundo, é necessário aceitar a
proposta ao referendum, porque esta, sim,•..
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Eduardo Suplicy, o aparte de V. Ex- já dura mais
de seis minutos.
Sr. Eduan:lo ·supllcy - Respeitarei sua observação, Sr. Presidente. Então, a p~posta ao refe...
renclum é que daria legitimidade de fato à decisão
do direito à reeleição.
O SR. JOSé FOGAÇA - Agradeço ao Sr. Presidente por ter feito constar em Ata o tempo que foi
utilizado pelo Senador Eduardo Suplicy.
A SR• MARINA SILVA- Permite-me V. Ex- um
aparte?
O SR. JOSé FOGAÇA - Ouço com prazer

o

v. exs.

A Srl Marina Silva - Agradeço à· Mesa, inclusive pela complacência. Eu estava acompanhando o
pronunciamento de V. Ex- do meu gabinete, e vi o
quão indignado está com todo esse episódio. Ouvi
sua avaliação desse lamentável fato que infelizmente mais urna vez meu Estado está presente, e da
pior forma possfvel V. Ex- d~ que talvez as pessoas que se venderam não fizessem apenas no episódio da reeleição e que existem pessoas que são
capazes de se vender até em troca de voto de pesar. Penso que V. Ex- analisa conetamente um lado,
urna parte da realidade. Falta outra parte, e é exatamente essa que a imprensa, os meios de comunicação, a sociedade brasileira e boa parte das pessoas
do Congresso estão querendo que fique claro; o lado
daqueles que compram votos para a reeleição. Segundo V. Ex- falou, existe até quem compre voto de
pesar. É lamentável! É esse lado que precisa ficar
esclarecido para a sociedade brasileira. Realmente,
a safda do Ministro Sérgio Mot1a, C0\.'10 colocou o
Senador Eduardo Suplicy, é um fato grave e por
mais que S. Ex-"].iga que já hayia agendado a viagem há tempo, esta não lhe tira \1 grande responsabilidade. Não existe fonna de se sair de um furacão
sem sar atingido por ele. Ou a pessoa ~ coloca no
centro até que ele aconteça. que passe,iou de alguma forma pode ser tragado. Penso que quando não
tememos, nós nos colocamos no centro. do furacão.
É isso o que entendo que deveria fazer o Senhor
Prasidente Fernando Henrique Cardoso. O Ministro
Sérgio Motta de fonna tão veemente, corajosa. muitas vezes até com certo grau de desaforo, tem enfrentado a Oposição, tem enfrentado até seus aliados. Por que, neste momento, o Ministro esclarece
6s fatos, primeiro com urna nota, depois com urna
entrevista na qual não aceitou que fossem feitas perguntas e agora está se retirando do centro desse fu-

racão que é tão forte para o Governo? Mais urna vez
quero lamentar. Quando encomendamos um produto
a um homem de bem, com certeza seu· resultado
pode até apresentar falhas, mas a intenção, o trabalho, o esforço foi para que o resultado fosse positivo.
Por outro lado, quando se encomenda apoio politico,
articulação, voto a pessoas com a biografia do Governador Orteir Carneli é muito grave. O resultado
não poderia ser outro. Os processos que estão na
Procuradoria da República, os cinco CPFs, o contrabando do avião, a roubalheira de madeira em terra
indígena, o dinheiro que saiu daqui do Ministério
para fazer estradas e escolas e foi parar na conta da
empresa do Governador. A essa pessoa pedir apoio
polftico, pedir votos, só poderiam vir dessa lonna. E
lamento que uma pessoa com a história do Prasidente Fernando Henrique Cardoso procure esse tipo
de articulação política. FIQuei estarrecida, Senador
José Fogaça, quando na fita está mencionado que o
Ministro Sérgio Motta elogia o Governador Orteir Cameli, elogia um Governador que contra o qual aqui
os três Senadores do Acre fizeram fortes denúncias,
que tem na Procuradoria da República mais de 100
quilos de processos que não andam não sei por quê.
Então, o rasultado não poderia ser diferente. Talvez
pelo Governador Amazonino Mendes falem os Senadores que o conhecem muito melhor do que eu. Mas
com o Governador Orleir Carneli não poderia ser outro o resultado senão conseguir votos à custa de
pressão. A compra e o lado da compra são tão graves quanto aqueles q~ se venderam.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Senadora Marina Silva, Senador Eduardo Suplicy, temos poucos pontos
de discordância, mas há um pooto de discordância
que acredito ser fundamental. A primeira preocupação do Senador Eduardo Suplicy foi a de impedir a
viagem do Ministro, paralisar o
Mas o Ministro vai viajar para quê? Para trabalhar? Para realizar contratos?
O Sr. Eduardo Supllcy - Perdão, para que S.
Ex- compareça antes de viajar. .
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Pera dar continuidade
aos fatos ela administração pública. O fato de S. Exviajar significa exnio? Autobanime.nto? Fuga? S. Exestá viajando RQrque está no ato do Governo, no
exercfcio da administração.

Governo.

O Senador Eduardo Suplicy deveria procurar
unir esforços com todos nós, no sentido de fortalecer, primeiramente, a comissão de sindicância. Não
há dúvidas de que urna comissão de sindicância,
que tem em torno de si urna solidariedade quase
que unânime das duas Casas, obterá resultados.
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Mas se alguém imagina que tanto a comissão de
sindicância, como uma possfvel CPI sé transfonnem
num instrumento não de punição desse tipo de gente, mas num fator de virada politica, de golpismo polftico, é evidente que, desde logo, essas coisas se
prenunciam, acontecem antes de acontecer.
Sr. Presidente, fico treme~nte chateado,
porque percebi que falei de forma exagerada. A luz
vennelha está piscando há vários minutos, e a primeira intervenção do Senador Eduardo Suplicy é a
de tentar evitar a viagem do Ministro ~rgio Motta,
porque este foi atingido.
O Sr. Eduardo Supllcy - Para que S. Excompareça à comissão de sindicância antes de sua
viagem. E importante que S. Ex" compareça à comissão, que terminará na terça-feira. Por que S. Exnão comparece?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Vejam, Sr. Presiden-

te, Srls e Srs. Senadores, o carro está sendo colocado na frente dos bois.
O Sr. Eduardo Supllcy - V. Ex- quer que o
Ministro viaje e não compareça à comissão de sindicância.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Isso leva tudo por
água abaixo.
A comissão de sináiCância nem sequer chegou a
uma definição se existe de fato um possivel envolvimento do Milistro Sérgio Motla, e o Senador Eduardo
Suplicy está mais interessado em paralisar o Governo,
em carimbar o Ministro e em rotular o Governo do que
propriamente em atingir os escroques e os pralicantes
dessas vigarices parlamentaJes.
O Sr. Eduardo Supllcy - V. Ex- ignora o fato
de a comissão de sindicância ter convidado o Ministro Sérgio Motta a comparecer.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Otlero dizer a V. Exdo seu procedimento em colocar o
à frente dos
bois, na ansiedade de primeiro atingir o Ministro, em
vez de propriamente aqueles que estão sendo acusados. Lembre-se de que o Ministro foi só citado,
com dúvidas, sobre uma eventualidade e uma supos~o.
·

\:arre

Há acusações concretas e definitivas que não
foram sequer apuradas. Mas o mais importante é
trazer o Ministro. O mais impominte é trazer o Ministro, porque assim pára o Governo, o Congresso e o
Brasil, e, quem sabe, esse prejuízo que se possa
causar ao Governo nos beneficie.
Senador, primeiro, se a comissão de sindicãncia não produzir os resultados que achamos que de-
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vam ser produzidos, poderemos caminhar para uma
comissão parlamentar de inquérito lá na Câmara.
As coisas têm etapas, a sua conseqüência e a
sua seqüência. Essa ansiedade incontrolável de primeiro derrotar o Governo e depois aniquilar os vigaristas acaba fazendo com que essa prática, que
estrutural e permanente, essa corrupção, que é da
natureza de toda estrutura de poder, continue e, infelizmente, não sei por quantos anos, décadas ou

e

séculos.
Obrigado a V.

Ex-, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. José Fogaça,
o Sr. Carlos Patrocínio, 2" SecmtáJio, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Geraldo Melo, 111 V~ee-Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocfnio.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL-TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)
- Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, até há poucos anos, a nossa economia vivia sob a égide do
slogan "Exportar é o que importa". Ultimamente, parece que isso se dissipou, haja vista os resultados
registrados nos dois últimos anos da Balança Comercial. Em 1995 e 1996, acumulamos um déficit
que ronda a casa dos US$9 bilhões; No decorrer
desses primeiros meses do ano em curso, a média
do déficit da Balança Comercial está em tomo de
US$1 bilhão por mês. Portanto, Sr. Presidente, chamo a atenção para a nepessidade de se tomar alguma providência.
·
Na década de 80, muito se falou na Zona -de
Processamento de Exportação. Posterionnente, talvez pelo relativo insucesso da Zona Franca de Manaus e outras entidades do tipo, deixou-se de falar
nas Zonas de Processamento de Exportação, cria.,.. ..
das no Brasil no iinàl da década de 80.
'~ :
Creio, Sr. Presidente, que agora teremos de retomar esse assunto. A Zona de Processamento de Exportação representa fator importante, primordial no desenvolvimento de determinadas regiões do .Pars.
No Brasil, já há criadas Zonas de Processamento de Exportação. E bem verdade que são poucas as que saíram do papel, bem poucas·as que estão em funcionamento. Temos conhecimento, por
exemplo, da ZPE de Santa Catarina, que está prestes a começar o seu funcionamento - já há quatro
ou cinco grandes indústrias ali instaladas - ; da ZPE
de Rio Grande, no Rio Grande do Sul; de Teófilo
Otoni, Minas Gerais; e de uma outra ZPE em Tocatins, em estágio mais avançado.
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No momento em que há constantes défiCits da
Balança de Pagamento, no momento em que se
avoluma de maneira exacerbada o número de desempregados em nosso Pais, creio que o Governo
Federal deve voltar suas vistas para a implementação de nossas ZPEs, como instrumento capaz de diminuir as desigualdades regionais! de equifibrar a
Balança Comercial e, sobretudo, de gerar empregos.
Nesse sentido, estamos assomando a esta tribuna neste dia. Existiram, durante o Governo Collor
e a gestão da Ministra Zélia Cardoso, restrições à
implementação de ZPEs, porque não seriam um instrumento excepcional de geração de impostos para o
Brasil, já que nessas zonas não há o pagamento de
impostos federais, exceto o imposto de renda. Mas é
essa a maneira que temos de criar condições de
competitividade com pafses do exterior que, como
todos sabemos, subsidiam seus produtos. A ZPE,
isenta de alguns tributos federais, nos permitiria
competir com os produtos internacionais.
Haveria um outro fator: a questão cambial,
quer na importação ou na exportação. Tanto o exportador como o importador precisam comprar dólares junto ao Banco Central. O exportador recebe em
dólares do exterior mas, depois, o Banco Central lhe
paga em reais. Na ZPE, que' é praticamente urna outra nação dentro do território nacional, não haveria
esse problema.
Além disso, possui o mesmo sistema de leis
trabalhistas, os encargos sociais e previdenciários.
Temos notado a boa vontade do Ministério da
Indústria e do Comércio, mas parece que ainda exis- ·
te alguma dúvida em relação à implementação definitiva das ZPEs por parte da equipe econômica também deste Governo, como ocorreu no Governo Collor de Mello.
Está tramitando nesta Casa, Sr. Presidente,
um projeto de lei de suma impo~a. de autoria
eminente Senador Joel de Hollànda. O projeto procura escoimar a legislação de ZPEs, que é presa a
muitas restrições, a muitas questiúnculas. O projeto
de lei do eminente Senador Joel de Holtlmda confere
o tratamento diferenciado que merecem as ZPEs
para facilitar a implantação das diversas indústrias,
quer nacionais, quer internacionais, nas Zonas de
Processamento de Exportações do nosso Pafs.
Sabemos que a ZPE não permite que se contratem financiamentos dentro do Pais. O Governo
Federal não injeta qualquer recurso nas ZPEs. Elas
ficam a cargo dos governos Municipais e Estaduais.
Aqueles que tiverem interesse haverão, por uma
parceria com a iniciativa privada, de criar a sua es-
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trutura administrativa, o seu conselho de administração, para que elas possam funcionar.
Sr. Presidente, hã uma ZPE instalada no Estado de Tocantins já em condições de financiar. Esperamos que ela venha ser instalada sob as novas leis
compreendidas na legislação pretendida pelo eminente Senador Joel de Hollanda, urna legislação que
modifica alguns tópicos do decreto vigente, que criou
as ZPEs em 1988.
E V.
que está ocupando essa Presidência
e foi autor de um dos trabalhos mais brilhantes nesta
Casa no que diz respeito aos desequilíbrios inter-regionais, certamente, pela amizade que tem com os
homens da área econômica, até .por já ter ocupado o
Ministério do Planejarnento, haverá de ser um portador das nossas reivindicações. Existem ZPEs nas
cinco macrorregiões do nosso Pais, já autorizadas a
funcionar ou em vias de funcionamento, esperando
apenas que algumas questões jurfdicas menores sejam solucionadas pelo Congresso Nacional, evidentemente com o aval do Governo Federal.
O Sr• .IoM Alves- V. Ex- me permie um aparte?
O SR. CARLOS PATROC[NIO- Concedo o
aparte, com muita honra, ao eminente Senador José

ex-,

Alves.
O Sr. José Alves - Senador Carlos Patrocfnio,
V. Ex- traz na tarde de hoje um assunto muito importante para esta Casa: a questão das Zonas de Processamento de Exportação, mecanismo a ser usado
pelas diversas esferas de Governo no que diz respeito ao combate das desigualdades regionais. V.
Ex-, como eu, representamos aqui os nossos Estados, que têm situação completamente diferente da
do "Sul maravilha" ou de outras regiões mais desenvolvidas do nosso País, num momento de acomodação da economia ao Plano Real, em que os déficits
da balança comercial vêm-se acumulando a niveis
muitos elevados, superiores a R$1 bilhão por mês.
Incentivar as ZPEs é realmente um mecanismo importante, e V. Ex- traz com muita clareza essa questão, porque incentivar e criar mecanismos para que
se possam combater as desigualdades regionais sigacreditar no Brasil e lutar por um pafs mais justo e mais igualitário. Muito obrigado a V. Ex- pelo
aparte.
O SR. CARLOS PATROC[NIO - Agradeço ao
eminente Senador José Alves, que, como eu, Sr.
Presidente, representa nesta Casa os ditos Estados
periféricos, aqueles que têm uma renda per caplta
muito pequena, aqueles onde as desigualdades sociais manifestam-se com maior intensidade, Portanto, V. Ex- presta uma grande colaboração com esse

nifica
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aparte, com esse aval que incorporamos ao nosso
pronunciamento.
Para tenninar, Sr. Presidente, gostaria de solicitar ao eminente Senador José SeiTa', Presidente da
Comissão de Assuntos Económicos do Senado Federal, por onde tramita a proposta de modifiCação
das ZPEs, de autoria do eminente Senador Joel de
Hollanda, que dê a celeridade necessária para que
as ZPEs que já começam a entrar em funcionamento estejam sob essa nova legislação.
Quero dizer que presido uma comissão temporária especial encarmgada de analisar as sugestões
dos Governadores de Estados e seus respectivos
Secretários de Fazenda e de propor a ~lução para
o reescalonamento e a mudança do perfil das dfvides dos Estados ou até mesmo para o séu endividamento.
Nos próxii!IOS dias 27 e 28, estaremos realizando um seminário nesse sentido, e convite a todos
os Srs. Governadores e Srs. Secretários de Fazenda
já foi encaminhado. Tenho a certeza de que esse fórum haverá de alcançar o seu desiderato.
Foi realizado um seminário similar no final de
1995, ao qual compareceram quase todos os Governadores de Estado e seus Secretários de Fazenda e
de Planejamerito. Nessa oportunidade, recebeu-se a
sugestão de que o Senado deveria tratar d~ assunto anualmente.
Durante o ano de 1996, não tratamos dessa
questão, Sr. Presidente, mas o furemos em 1997, já
no término dos trabalhos .da CPI dos Prei:atórios,
que também se@ convidada a se pronunciar. Um ou
dois Senadores que participam como membro titular
dessa CPI haverão de falar sobre os precatórios no
nosso seminário.
·
Queremos saber, Sr. Presidente, se, depoi!t· da
rolagem da dfvida de vários Estados
30 anos, estáse minimizando a questão da insolvência dos Estados.
O conheciment.o pref1111inar que temos é de que os Estados, cada vez mais, vão se endividando e se tomando totalmente incapazes de solucionar essà questão
da divida, sobretudo da dfvida mobiliária.

p

Espero, portanto, contar com a pa~o de
todos os Srs. Senadores porque aqui representamos
os Estados da Federação e essa questão da dfvida
dos Estados é grave e precisa ser estudada com carinho não somente pela Comissão de Assuntos EconOmicos, mas por toda a composição desta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
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Durante o discurso do Sr. Cattos Patrocfnio, o Sr. Geraldo Melo, 111 V"ICe-PteSidente, deixa a cadeira da pteSic/ência, que 6
ocupada pelo Sr. Beni Veras.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veres) - Concedo
a palavra ao Sr. Senador Lauro Campos, por vinte
minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco-PT-DF. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do oradcir.)
- Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, deverá
ocorrer na próxima quarta-feira talvez a mais importante das votações que os últimos anos viram neste
plenário.
. .
A preocupação manifestada por tantos Senadores a respeito deste processo de transformação
da Constituição é de conquistas de ganmtia para
que Sua Majestade, o Presidente da República, possa permanecer eticamente por vinte anos no poder.
Vinte anos no poder!
Diante das instituições brasileiras, da história
politica, quando esse fato aparece como inédito, insólito, porque jamais algum presidente, por mais
imodestos que pudessem ser os Presidentes da Velha República, ousou pretender romper. a traãiÇão
iniciada na Constituição de 1891.
E só através da· ruptura do c;u&dro Institucional,
do desrespeito à Constituição, de golpes e de subtelfúgios que culminaram, por exerJ1)1o, com a Constituição
de 1937 que, antecipando-se à reeleição de Getúlio
Vargas que ocorreria_ em.1938, acabou por perpetuar
S. Ex.l, o ditador Getúi"IO Vargas, até 1945 no podEir•.
que é ético? O que. é constitucional? que é
legal? Será que os princfpios que constiluem a ordem
legal e a ordem constitucional devem ser respeitados,
quando não são eticamente modificados, quando se
usa a força. a prepotência, a 1)19ntira ou o. suborno,
para modificar aS regras constitucionais,-~
as de sua alma ética, de seu conteúdo ético? . ·
·
. Deveremos continuar a obedecer a. esses espantalhos legais, a esses andrajos constitucionais
que, a cada .momento, são desrespeitados, não por
nós,. cidadãos desannados, inennes, cansados de
obedecer, mas por eles que têm o poder de rasgar
as Constituições que juraram nas véspécas?. ···
Pois bem, o que estamos fazendo~ no Senado,
ao votarmos o projeto mais querido, mais protegido
que já partiu do Governo de Sua Excelência o Presidente FHC? A mudança em causa própria que ·lhe
conferirá, desta vez, a recandidatura, e, daqui a seis
anos, talvez, a reeleição. Aproximando-se,·· assim,
graças aos doze anos de exercfcio, daquele prazo

o
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de vinte anos que, ao assumirem, disseram que iam
permanecer no poder.
Pois bem, é interessante como, em nome da
democracia. tantos absurdos se fiZeram e se fazem
no mundo. Os Estados Unidos hoje, como a Inglaterra no tempo do seu liberalismo ab5C!luto, jamais desembarcaram tropas, jamais feriram as normas do
Direito Internacional, jamais ofenderam aquilo que
existe de mais fundamental nas liberdades humanas
senão em nome da democracia. Em nome da democracia quantas invasões foram feitas, quantas populações foram dizimadas para impor a democracia
àqueles povos que fugiram, que se negaram a trilhar
os caminhos claros da democracia. Também em
nome da ética, quantos crimes se tem praticado ao
longo· da história humana.
Nós, que de infcio nos encantamos com a procura daquelas riormas éticas que deveriam ser realmente o âmago, o núcleo regularnentador da convivência humana. o núcleo protetor da vida humana;
nós, que andamos à procura das normas éticas,
desde Ética a Nlc6maco, de Aristóteles, desde as
elucubrações de Kant e Hegel sobre o assunto; nós,
que pensávamos encontrar nos livros s61uções às
grandes questões éticas, estamos convencidos de
que a ética é uma questão da prática.
A cada instante, os interesses humanos se revestem com os grandes ideais da democracia, da
ética, para alcançarem os seus objetivos sub-reptfcios, egofstas e destruidores daquilo que há de mais
sagrado e profundo na convivência humana. que é,
sem dúvida alguma. este núcleo ético de proteção
da vida humana. do convfvio humano, das relações
entre os homens.
Portanto, o que nos preocupa neste momento
em que a ética foi profundamente ofenãrda, em que
os direit~ dos aposentados ~o ameaçados e já
foram muitos deles conspuroadQs, neste momento
em que se quer uma carteira assinada de trabalho,
que é o atestado inicial da cidadania de qualquer
pessoa. assinatura na carteira de trabalhp: eu existo,
éu sou cidadão, eu colaboro, está aqui nà minha carteira assinada; nem isto mais se constitui um dos direitos dos trabalhadores. E, depois de pagarmos durante tanto tempo a aposentadoria e o INSS, vemos
que não há mais recursos para atender à saúde, que
os aposentados não têm onde se tratar, que não há
estrutura como, por exemplo, na França, onde os
idosos têm um verdadeiro hotel onde descansar com
tranqüilidade e segurança a sua velhice.
Aqui, ·urna ética fantáStica, desumana, que ignOra a vida e suas necessidades, impõe-se em
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nome da ética. O que me preocupa, realmente, neste episódio em que dois Deputados Federais vêm
afirmar que venderam seus votos, reafirmam que
venderam seus votos, é que não há como duvidar
dessa cornJI:lção passiva porque o próprio partido
não é de Oposição, foi o próprio PFL que expulsou
rapidamente os dois Deputados Federais que teriam
recebido, e confessado, não R$5 ou R$10 mil, mas
R$200 mil para votar a favor daquilo que há de mais
importante no Pafs: a reeleição de Sua Excelência,
de Sua Majestade, o Presidente da República
Imaginem como este Governo se sente realmente enfraquecido, que falta de conf181'1Ç8 em seu
próprio taco, que falta de confiança em suas hostes,
que o leva a dar R$200 mil por cada voto.
Obviamente, os Deputados estariam dispostos
a votar naquilo que era sua tendência mesmo, de
apoiar um governo, qualquer governo. Se o padrão
ético é esse, então, por qualquer R$1 O ou R$20 mil
se compra votos dessa espécie. Mas deram R$200
mil a cada um. Por que tanto dinheiro? Não estaria
embutido, não estaria inclufdo no preço da corr,.~ra
dos votos também a confissão de que eles ha: ·iam
vendido os votos; a confissão desmoralizadora do
Legislativo; a confissão de que nós somos venais; a
confiSSão que inquina de diAida e ganeraliza a éqs.
moralização a todo Congresso Nscional? Será que
esse preço, R$200 mil, não será também o preço
que pagará a perda de mandatos em que fataimsnte
eles incorrerão, eles os confessos corruptos?
E se existe umá ética que quer justiçar, com
essa justiça raivosa de Nietzsche, cortar a ~
exemplarmente desses dois, a partir daf, voltaremos
nós os homens de bem à nossa comunidade, uma
vez que aqueles dois já foram exemplannenfe escoirnados da vida públic:L Será que essa é a wrdadeira ética? Será que ao se fazer essa assepsla local,
eliminando dois ou cinco corruptos confassos poderá
seguir para frente o processo que vai legitimar e
constitucionafJZar o direito de reeleição a Sua Excelência. o Presidente? Ou, pelo c:ontnirio, esse vfcio
inicial constitui uma espécie de vfcio redi:Jitório, vfcio
de origem, VCcio que se encouba na origem do processo que vai instituir o direito de reeleição e, obviamente, contaminar para sempi'8 o prasldente que for
reeleito mediante essa lei espuriamente aprovada no
Congresso Nacional?
Portanto, temos uma preocupação com a duração de instituições que n!io podem legitimar o exercfcio do poder se, desde o lnfclo, são ilegftimas. Não
se pode dar o chute de saCda nessa partida, uma
vez que a bola já está murcha, urna vez que o ponto
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de partida está completamente contaminado, apodrecido, pelo que já aconteceu nessa fase inicial de
conquista do direito de reeleição.
A reeleição que a partir dai poderá receber o
repúdio da voz rouca das ruas e, muito em breve,
não poderá receber o referendo necessário à legitimidade do poder, mas, ao contrário, pOderá acirrar a
consciência ética do Brasil que não se contenta com
essa eticazinha que quer trazer o esclarecimento definitivo para que o processo, qualquer que seja o seu
destino- aprovação ou rejeição-, saia realmente de
raízes não contaminadas, não espúrias que já ameaçam séria e profundamente a tentativa atual de conquistar a recand~atura e, daqui a mais 6 anos, a
reeleição. Fujimori conquistou. Manem, com 20"k de
apoio da opinião pública, também usou de artifícios
semelhantes para transformar a Constituição da Argentina Mas a legitimação real não se dá nas Casas
do Congresso. Bukharin é o louco, Fujimori é o 'chino•, Manem é o 'caído do Cavallo', Domingos Cavallo, que agora se apresenta como anticandidato ao
próprio Manem. E por ar afora vemos o povo se rebelar contra as artimanhas e a falta de ética que o
açodamento, na conquista do direito espúrio da reeleição, fez com que acabasse provocando uma rebelião mesmo em países como o Brasil em que Sua
Excelência já disse que não existe Oposição. Não
existe Oposição, diz S. Ex&. E. agora, parece que a
Oposição adquiriu um estranho poder e está ameaçando em sua inexistência, em sua modéstia, em
sua minoria, o poder majestático de Sua Excelência.
As.- Marina Silva- Pemite V. Ex& um aparte?
O SR. LAURO CAMPOS - Com prazer ouço

v.exa

A Srl Marina Silva - Sempre que ouço os pronunciamentos de V. Ex& eu os tenho também como
aulas. Corno brilhante professor da UNB que foi, V.
continua a sê-lo da tribuna do\ Senado. Estava
falando
sobre o problema da ética. de subordiná-la aos interesses. Historicamente, a ética faz
parte de um momento social e cultural. Ela é dos indivíduos, mas é também da sociedade; é igualmente
uma ética coletiva. Temos que saber aquilo que é
verdadeiramente ético e o que é muitas vezes apresentado corno engodo. Por exemplo, não se constitui
uma verdade, do ponto de vista ontológico, a falsa
idéia de que os negros são inferiores aos brancos.
Essa é uma falsa ética. Não se constitui uma verdade a possibilidade de o ser humano eliminar outro ou
condená-lo a uma vida de infelicidade e de miséria,
em seu benefício pessoal, cometendo qualquer mazela Em nome de grandes ideologias, de grandes

exa

v. exa
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interesses da humanidade, muitas vezes foram prati.cadas atrocidades. Para mim uma das doutrinas
mais bonitas é o cristianismo, mas quanta balbaridade se cometeu em seu nome? O escândalo da venda de indulgências, a compra do perdão dos pecados, na Idade Média. é uma vergonha para a religião
catór~ca talvez tanto quanto a venda dos Deputados
por 30 dinheiros. É em nome dessa ética, quando as
pessoas conseguem arbitmr que são mais importantes que a realidade, mais importantes que a verdade, que essas coisas começam a acontecer. Lamento que o Brasil seja cenário desse tipo de escândalo
e, mais ainda, que o meu Estado esteja presente
nesses acontecimentos. Não sou daquelas que baixa a cabeça e não penso que isso acontece somente no Norte, Região atrasada, de bárbaros. Ali há
pessoas honestas, competentes, que vivem duramente em uma Região cheia de problemas, que tem
como "elite' uma classe dirigente que pratica esse
tipo de vergonha nacional, mas tem também como
dirigente em plano maior aqueles que patrocinam,
no plano nacional, esse tipo de acontecimento. É
contra essa ética de mentira, essa ética que ontologicamente não se constitui verdade que os homens
e mulheres de bem deste Pafs, de Oposição, de
centro, de direita ou de esquerda devem se colocar
prontamente contra Prefiro colocar-me no centro do
furacão para resolver o problema a ter que ficar em
suas bordas para. quem sabe, ser tragado por ele.
Aqueles que fogem do centro do problema sem dar
resposta. com certeza, t,êm algo a temer. Talvez os
sociólogos de uma nova geração, daqui a uns 20 ou
30 anos, irão saber que no '3ovemo do sociólogo
Fernando Henrique Cardoso artigos de nossa Constituição foram mudados em troca de 30 dinheiros, ou
seja. 200 mil reais para cada um daqueles que sabemos, por enquanto, foram pagos para mudar a
Constituição do Brasil... Que vergonha! Mais vergonha será para os que praticaram esse ato, que, com
certeza. não serão absolvidos pela história Muito
obrigada
O SR. PRESIQENTE (Beni Veras) - Senador
está esgotado.
Laura Campos, o tempo de

v. exa

O SR. LAURO CAMPOS - Obrigado, Sr. Presidente. Apenas responderei ao aparte da Senadora
Marina Silva A presença de V. ExA e as suas manifestações, aliadas à sua coerência e transparência,
demonstram que sua tese está certa Em sua terra.
existem algumas Marinas da Silva V. Ex- demonstra
que nem tudo está perdido.
J)ara

É preciso saber de onde veio esse dinheiro
clneo-par1ameritares_a_20o
reais

comprar

mil
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cada um. Esse dinheiro é sobra de campanha ou
adiantamento da próxima e pertencia àqueles que
foram beneficiados por •proeres• e outras benesses?
Temos de saber de onde veio esse dinheiro e
temos de apurar quais são os corruptores. Não podemos, desta vez, nos limitar à ética que quer sacrificar os corruptos e deixar à solta: impunemente os
corruptores. É preciso, portanto, que a assepsia seja
feita, mas uma assepsia mais geral, que não tenha
receio de atingir algumas figuras que se dizem inconsúteis, que se dizem inatacáveis, que se dizem
integras, mas que não estão dispostas a demonstrar
a sua integridade, a sua ética, a sua moralidade com
o apoio para a abertura da Comissão Parlamentar
de Inquérito que se faz necessária neste momento
para legitimar o próprio direito à reeleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Se esse direito
for conquistado inquinado de todos os vícios, de todos os defeitos, de vícios redibitórios, vícios de origem, de defeitos de produção, se isso acontecer,
nunca será legitima a reeleição de Sua Excelência, o
Presidente Fernando Henrique Cardoso, ainda que
ele venha a ter uma vitória nas umas.
Portanto, em nome da ética, que é com que eu
realmente me preocupo, eu gostaria de alertar o próprio Governo da necessidade de se reafirmar os
princípios éticos que iriam, uma vez restabelecidos,
uma vez reslabelecidos, legitimar, sim, a reeleição inédita de Sua Majestade, o Presidente da República.

Durante o discurso do Sr. Lauro Campos, o Sr. Beni VetaS deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pela S,. Marina
Silva.
A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - Concedo a palavra ao ilustre Senador Eduardo Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPUCY (BiocoiPT-5P.
Pronuncia o seguinte discurso. \Sem revisão do orador.) - Em primeiro lugar, SRA. Presidente, Senadora Marina Silva, eu gostaria de formular uma pergunta à Presidência com respeito ao requerimento apresentado na última sexta-feira pelo ·Senador L.auro
Campos. O Senador solicita o comparecimento do
Ministro Sérgio Motta, das Comunicações, para
prestar esclarecimentos ao Senado relativamente
aos episódios da compra de votos citada na grava. ção de conversas entre os Deputados Ronivon Santiago, esse Sr. X e o Deputado João Maia, publicada
pela Folha de S.Paulo da última semana.
O Senador L.auro Campos houve por bem
apresentar requerimento pedindo que o Ministro Sérgio Motta compareça ao Senado. Gostaria de lem-
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brar um episódio recente: há cerca de um mês, apresentei requerimento de convocação do Ministro da
Fazenda, Pedro Malan, para, perante o Senado Federal, prestar esclarecimentos sobre a absorção do
Banco Bamerindus pelo HongKong .and Shanghai
Banking Corporation.
·
Esse requerimento foi assinado por mais de
dez Senadores, e o Presidente Antonio Carlos Magalhães, num sinal de imparcialidade, de isenção,
resolveu colocar o requerimento para votação no dia
seguinte ao da apresentação feita por mim.
Aliás, o Ministro Pedro Malan tem prazo até o
dia 27 de maio - segundo informou-me a secretaria
da Mesa- para aqui comparecer. S. exa tem 30 dias
úteis de prazo, uma vez encaminhado a ele o resultado da votação. Gostaria, portanto, de ter um escla. recimento da Mesa sobre essa assunto.
Seria muito oportuno que o Presidente Antonio
carlos Magalhães, também nesse episódio, pudesse
mostrar o seu grau de isenção.
Gostaria também de saber da Presidência se o
requerimento do Senador lauro Campos estará na
Ordem do Dia de amanhã. Isso poderá acontecer.
Sra. Presidente Marina Silva, consultada a
Mesa e obviamente consultado o Presidente, V. Exl'
poderia informar-me sobre a matéria.
A SRA. PRESIDENTE (Marina Silva) - Senador Eduardo Suplicy, trata-se de decisão que cabe
ao Presidente titular, a quem posso encaminhar a
matéria para que a coloque na Ordem do Dia o
quanto antes, a fim d"e que possamos votá-la.
É urna decisão que cabe ao Presidente titular.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Será importante, portanto, a decisão do Presidente Antonio Carlos
Magalhães, que terá a oportunidade de mostrar o
seu grau de isenção numa situação como essa.
- AcreOitamos, Senadora Marina Silira, que seria
bastante adequado que o Ministro Sérgio Motta, das
Comunicações, viesse ao Congresso Nacional.
Comparecendo à comissão de sindicância, S. Ex"
terá a possibilidade .de esclarecer todas as perguntas que poderão fazer parlamentares que já ouviram
alguns dos Deputados citados.
Volto a lembrar o episódio do Ministro Henrique
Hargreaves, que avaliou que seria melhor para o
Presidente Itamar Franco, no final de 1993, se ele
deixasse o Ministério da Casa Civil para prestar os
esclarecimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito. Depois, como nada de grave foi apontado, S. exa
pôde voltar ao Ministérío do Presidente Itamar Franco, sem causar problema de maior monta.

----------------------------------:---------------------------------------------------
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Espero que o Ministro Sérgio Motta possa esclarecer inteiramente o episódio, mas são muitos
aqueles que avaliam seja importantíssimo que parta
do próprio Ministro Sérgio Motta a disposição de esclarecer esses episódios.
Senadora Marina Silva, há dois artigos na revista Veja que avalio como de gralldS importância.
Por isso, vou ler alguns trechos deles.
Já está concluída a minha questão de ordem.
Falo agora como orador.
O primeiro artigo é de Roberto Pompeu de Toledo.

"No meio do caminho tinha uma pedra.
Que pena, professor - isso não era
para acontecer no seu governo. Os últimos
governos brasileiros, militares e civis, foram
quase todos sacudidos por escândalos, e foi
muito natural que isso ocorresse. Eles já começavam maculados pela legitimidade duvidosa, quando não pelo currículo de seus integrantes, ou até por seu biotipo. Já o governo do Professor Fernando Henrique Cardoso era diferente. Era o Governo presidido
por um homem de reputação ilibada, passado de combatente pelas liberdades e pela
democracia, bagagem intelectual como nenhum presidente antes, conhecedor dos livros, do mundo e dos homens. Por isso
mesmo, surpreende mais. Alguns, mais sentimentais, diriam que magoa mais. Como
pôde isso acontecer?
Antes de tentàr responder a essa pergunta, formule-se outra previa: o que aconteceu? Menos ·do que os mais alarmados
vislumbrariam. Por enquanto, da massa de
conversas gravadas e diwlgadas pelo jornal
Folha de S.Paulo resultllm a certeza, ou
quase certeza, da culpa dos pobres-diabos
dos deputados acreanos que alegremente
confessavam ter levado "200", alguns acrescentando ser essa quantia relerehte a uma
certa "cota federal" ou ~apoiamento a nível
federal", nas palavras do Deputado João
Maia, e, quanto aos peixes maiores, apenas
suspeitas - fortes, no plano das autoridades
estaduais, e vagas, no das federais. Há muito a investigar, se é que se desejará investigar.
Desde já,
no entanto,
independentemente do que venha pela frente,
duas coisas muito desagradáveis para o governo já aconteceram.
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A primeira é que, se não foi conivente
- e admitamos que não foi, torçamos para
que não tenha sido-, foi pelo menos bobo
ou omisso. As fitas revelam um geral ambiente de sinistras barganhas no Congresso,
às vésperas da votação da emenda da reeleição. "É uma barbárie isso ar, diz, a certa
altura, o Deputado Ronivon Santiago. Até
ele, um dos que levaram 200, mostrava-se
escandalizado. As gravações confirmam
uma conversa que havia muito dominava os
meios políticos, em Brasília e fora dela. Corriam histórias de malas de dinheiro. Algumas
dessas conversas até apontavam no rumo
de certos governadores do Norte. Ora, se
todo mundo sabia, só o governo não sabia?
Então, é bobo. Se sabia, e não fez nada
para sustar os aliciamentos suspeitos e o
movimento das malas, foi omisso.
A segunda coisa é que se maculou o
processo da reelegibilidade. Seria forte a
tentação de dizer que se maeulou indelevelmente, não fosse a política o reinado das
coisas que, indeléveis que pareçam num
momento, acabam apagarido-se no momento seguinte. ·Até onde· a ViSta" alcança. e supondo que a emenda: 'da Í'eeleição acabe
aprovada no Senado, prevêem-se graves dificuldadeS, dà parte de Fernando Henrique,
para livrar-se da pecha de que o processo
que pennitiu a recandidatura foi viciado. Se
dois, a julgar pela evidência· das frtas, já confessaram ter vendido os votos, quantos mais
não o terão feito? Mesmo que ·tenham sido
só esses dois, o que. não ·seria ·suficiente
para caracterizar uma influência ·matemática
no resultado, já não se configuraria a roubalheira, da mesma forma ·como um time que
compra o juiz já configurou o crime e deu
motivo suficiente para a anulação do jogo,
mesmo que depois venha a ganhar de 5 a O,
com todos os gols legitimes? Imagine-se o
Presidente entrar numa campallha eleitoral
com um fardo desses nas costas; Que prato
para as oposições! Que maçada; -ter de explicar-se eternamente. ·
' ·
Retome-se a pergunta inicial Como
pôde isso acontecer? É que ,n_q meio do
caminho havia uma pedra, havia uma pedra no meio do caminho. Uma pedra dura,
áspera, pontuda, cheia de perigos, que o
Presidente confundiu com uma -pepita .d~
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ouro. Essa pedra chamava-se reeleição, ou
a possibilidade de reeleição. Há um Fernando Henrique antes e um depois dessa pedra. No momento em que se deixou seduzir
por ela, atrapalhar-se e cegar por ela, produziu-se um corte na percepção das pessoas que o observavam, :de longe ou de
perto. Esse corte foi fatal.
Para explicar melhor, imaginemos o
hipotético exemplo de um deputado chamado Roni - não Ronivon, que esse já
existe, mas um personagem de ficção cha·
mado Roni. Ele é de um Estado distante,
usava cabelo comprido para imitar cantor
de rock e entrou para a política pela porta
errada, quer dizer, a porta malandra daqueles para quem a política é, sobretudo, um
trampolim de acesso aos negócios e oportunidades. Agora, imagine-se esse Roni caipira, simplório, tosco, monoglota e espertinho
confrontado com o ilustre personagem que
acaba de alçar-se ao Palácio do Planalto pensador e sociólogo que fala inglês e francês, professor da USP e da Sorbonne, amigo dos grandes deste mundo. Que acontece? Remi nem chega perto. Sente-se intimidado. Se um dia é convidado a tomar café
no palácio, tremerá de medo de não saber
mexer direito a colherinha.
Ocorre que um dia o professor se seduz pela mosca azul da reeleição. Ressalve-se que não há nada de mais na reeleição. Ela parece combinar. melhor com o
modelo dos mandatos. de quatro anos.
Também não há nada de .mais, em tese,
com a reeleição de Fernando Henrique. O
que há de errado é o presidente jogar-se,
e 'jogar-se tão sofregap19nte,. num projeto
cujo beneficiário principal era ele próprio.
Ei-lo metido na maratona de telefonar para
deputados, chamar go.vemadores, organizar reuniões em seu gabinet~~ ouvir reivindicações, insistir na •voz rouca das ruas".
Raras vezes se viu uma mobilização tão
enérgica, no atual governo, em favor de
um projeto.•
Ah! Quisera eu -vou fazer um parêntese - ver
o Presidente Fernando Henrique Cardoso dedicar
tanta energia para mobilizar forças e conseguir a
realização da reforma agrária; ver o Presidente Fernando Henrique Cardoso mobilizar forças tão fortes
para conseguir a erradicação da miséria, a erradica-
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ção da pobreza, quem sabe mediante projetas de reforma tributária, quem sabe aperfeiçoando o Programa de Garantia de Renda Mínima? Mas a sua energia tem sido canalizada para outra direção, como
aponta aqui um de seus simpatizantes, como est<i
aqui escrito por Roberto Pompeu de Toledo: - ' "

. ·o Presidente pode não ter feito
nada de errado, no sentido de capitulável
no Código Penal. Mas criou uma enorme
marola, responsável pela impressão de
que estava metendo a mão na massa
como muitos, como "os outros•. Nesse
momento, criou um corte na cabeça de
Roni, que, apesar de singelo, continuava
mesmo é à cata de negócios e oportunidades. "Olha só", espantou-se ele. •o
professor é dos nossos." A percepção
podia ser errada, mas foi forte o bastante
para desinibir. -Roni passou a se sentir
mais à vontade, sob este governo.
Acrescente-se a isso um personagem
chamado Sergio Roberto Vieira da Motta.
O que mais se vê no mundo são culpados
fingindo-se de inocentes. É da natureza
dos culpados fingirem-se de inocentes.
Com Sergio Motta, o "Serjão", é o contrário: mesmo quando inocente, finge-se de
culpado. Ele adora o papel de cínico e truculento. Foi o primeiro Ministro a falar em
•masturbação" em público na história da
República ("Essa ·masturbação sociológica
me irrita", abril de 1995) e a segunda alta
autoridade do País a falar em testfculos,
usando a palavra chu!a que os designa po. pulai-mente ("O PreSidente tem o s ••. preto•,
· ·março de 1996).·Eie repetia o ex-Presidente
·Fernando Collor, que atribuiu a si próprio
·essa mesma qualidade, embora invoêando
a coloração-"roxa", não "preta•.
A partir da linguagem, e dai aos gestos e à ação, Seíjão contaminou o Gover. no com a vulgaridade que não se esperava
dos professores ·que ·estavam · na origem
do PSDB. Ao contrário da mulher de César, que deve não só ser honesta, mas parecer honeSta, Serjão pôs na cabeça que
não devia parecer honesto. À linguagem
de botequim ("A Erundina está prepotente
pra burro, deve ser a menopausa•, outubro
de 1996), acrescentava a truculência: "Tenho de destruir esse cara (o governador do
Paraná, Jaime Lerner). É assunto meu, é
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meu compromisso acabar com esse cara•,
fevereiro de 1997.
(Quem inventou o cinismo na politica
recente do Pais não foi Serjão. Foram os
governos milit~J>•..Houve um Ministro, no
período - precisa dizer o nome? -, que ensinou toda urna geração de 'empresários,
agentes do mercado financeiro, políticos e
"tecnocratas•, como se dizia na época, a
ser cínica. Importava era tirar vantagem.
Ética era doença de efeminados. Ocorre
que a economia ia bem, e então se concluía que era assim mesmo que se devia
proceder•.. Serjão nessa época estava na
· oposição. Seus amigos eram perseguidos,
torturados, cassados e exilados. No entanto, pobre Serjão - exibe hoje a síndrome
de Estocolmo, aquela pela qual o torturado
admira o torturador, e o refém, o seqüestrador. Pelo menos como estilo, adotou o
cinismo e a truculência dos antigos algozes.).
ministro tão exuberante, e ainda
por cima onipresente, com direito a palpitar em todas as. áreas, haveria de. reforçar a impressão de 'que este gover:no•. e~
podendo, tudo faria.· Suponha-se, o que é
apenas de justiça, a esta altura, que Sergio Motta não tenha nada, rigorosamente
nada a ver com a venda de votos. Mes, ·mo ·assim,· é lógiéó 'que dois deputados
· · 'dos ·càfuridós, 'dianté ·da evidência' de malas de dinheiro:·achassem que aquilo era
coisa do ·"menino ·aqui, o Serjão" ,'como
disse João. Maia. Na verdade, nem preci.. sariam. ·ser dois rústicos deputad!>s d.os.
cafundós. Dois- professores, nos corr~do"
re~. da Sorbonne, ouvindq falar de supostas falcatruas no. governo brasileiro, e estando· rázoavelmente informados sobre o
pais, gra~s ao coleg<~. que o_ go~ema: c~. r:nentariain: ."D~:~~~:e s.er. mons1eur ~$eiT]on •
. : .St;lrjãÇl é u'm sujeito que entrou na política
pela porta certa, impulsionado pela causa
das idéias e da justiça, mas que escolheu
compor o tipo b!indido. ·
No meio do caminho tinha urna pedra,
tinha urna pedra no meio do caminho. Pare. cia urna pepita de ouro, mas era uma maldita emanação do diabo, .ainda mais quando
potencializada pelo estilo desabrido de um
ministro chamado Serjão. Foi assim que isso

Um

aconteceu. Que pena, professor. Não era
para acontecer, no seu governo.•
Sr. Presidente, esse artigo - de Roberto
Pompeu de T.oledo -, tenha certeza o Presidente,
tenha certeza o próprio Sérgio Motta, foi escrito
por alguém que respeita e gosta do Presidente e
torce por ele. Não é um artigo de 'alguém nitidamente da oposição.
O Senador José Fogaça dizia hoje, aqui, que é
só a oposição que quer atrapalhar o Governo. Não
é. É o bom senso, é a observação da realidade brasileira.
São coisas parecidas, ditas também pelo presidente da ABI, Barbosa Urna Sobrinho, em seu brilhante artigo de domingo no Jornal elo Brasil.
Coisas parecidas também como as ditas em
outro brilhante ensaio, intitulado "Referendo e reeleitoralismo", de Luiz Felipe de Alencastro, que gostaria também de citar:
"Caso se comprovem as denúncias
de corrupção-de deputados por um minis·tro, nas negociações que precederam o
voto do projeto de reeleição caberá colocar
de novo a pergunta: não teria sido melhor
fazér um 'referendo nacional sobre a matéria? De ·tató, a confusão que o vota da
emenda· constitucional podia provocar no
· Congresso era previsível. No mês de outubro do ano passado VEJA registrava, nesta mesma págiria, um comentário favorável
· áo ·referendo e contra a decisão de limitar
ao ·Congresso o voto da reforma constituCiónàl relativa à reeleição: "Com os parta. meritares, os Estados e os municípios pen. · durados no crédito de um presidente que
:manobra' em favor de seu futuro político, a
'trárnltação .da emenda poderá ser tumultuada e até desabonadora para o Congres·so e o Planalto". Repare-se que esse escândal<> surge já na votação do primeiro
turno 'na Cãrilàra. Faltam ainda as decisões
·. ~ seinpr'e' i:om niaioria de três quintos dos
' votos - ·do segundo turno na Câmara e
dos dois tu mos no Senado. Quer dizer então que o Congresso é inviável na democracia brasileira? Não é bem assim. Dificultar os procedimentos parlamentares
para as reformas constitucionais é uma regra fundamental da democracia. Desta
sorte, preserva-se a integridade da Carta
contra as maiorias simples-circunstancial-
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mente formadas no Congresso. Quando
questões complicadas estão em jogo, as
constituições democráticas, como a nossa,
também prevêem o recurso ao voto direto
dos cidadãos - ao referendo - para proceder à mudança das leis fundamentais do
pafs.
·
Num primeiro tempo, o governo pareceu aderir também à tese que previa a realização do referendo para confirmar o voto do
Congresso."
E bem disse o Presidente Fernando Henrique ao Senador Roberto Freire e ao Deputado
Fernando Gabeira, que afirmou ter votado a favor do direito à reeleição, porque tinha assegurada a palavra do Presidente que seria favorável
ao referendo.
Prossigo com Luiz Felipe de Alencastro:
•Aparentemente, tratou-se apenas de
um engodo destinado a angariar mais votos para a emenda constitucional no primeiro turno da Câmara. Depois, nadando
de braçadas num mar de votos, o presidente Fernando Henrique não falou mais
no assuntá." Salvo num debàte na televisão, no qual varreu o recurso do referendo
para a emenda sobre a .reeleição com o argumento especioso de que o presidente
Fujimori usara o mesmo recurso para emplacar a deie. Ora, ninguém faria a injúria
de comparar um e outro presidente. Fujimori prendeu jornalistas, lfderes de oposição, fechou o Congréssó peruano e praticou .vários desatinos . para fazer aprovar
seu. projeto reeleitoralista. Na verdade, o
Planalto temia que .a campánhà durante o
referendo,.com a propa~ãnda eleitoral gratuita garantida aos opositores do projeto,
expusesse a Presidência às críticas e prolongasse o debate sobre outras matérias.
Voltariam as questiúnculas sobre o Proer,
o Banco Nacional, a . querela· enroscaria
nas .privatizações e aprontar-sa-ia um rolo
que iria afugentar os implacáveis "investidores estrangeiros•, juizes absolutos do
destino dos povos.
Tudo isso parecerá hoje secundário
diante dos estragos produzidos pelo reeleitoraiismo logo nessa primeira votação da
Câmara. O encaminhamento da reforma
constitucional pela via exclusiva do Con-

MAI01997

grasso parece já estar comprometido. Há
suspeita sobre toda a estratégia do Planalto.
Mas ainda existe tempo suficiente para libertar o presidente, o Congresso e o pais dessa tranque!!_a final. Há ainda tempo, de fato,
para cmídicionar o voto parlamentar sobre a
emenda da reeleição ao voto direto e soberano do eleitorado, a um referendo nacional..
O procedimento será, talvez, mais longo.
Mas será mais seguro. Afinal, na democracia, o caminho mais longo é sempre o mais
curto."
Sr. Presidente, ressalto também o editorial de
primeira página da Folha de S.Paulo, com a mesma
proposição. Agora, só o referendo irá legitimar, de
fato, a decisão sobre a reeleição.
O SR. PRESIDENTE (Beni Varas) - O tempo
de V. Exll esgotou-se.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Muito obrigado,
Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplícy, a Sra. Matina Silva deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Beni

Veras.
O SR. PRESIDENTE (Bani Varas) - Sobre a
mesa, projeto que passo a ler.

É lido o seguinte:
· PROJETO DE LEI DO SENADO Nll90, DE 1997

Altera ~ulslto temporal para progressão de penas p:rivativas de liberdade
e d6 outras provlcl6nc:ias•.
O Congresso Nacional decreta:
Art: 1R O artigo 112 da Lei n~ 7.210, de 11-784, - Lei de Execução Penal- passa a vigorar com
a seguinte redaçfo:
... .

.::..

..

"Art. 112. A pena privativa de liberdade
será executada em forma progressiva, com
a transferência para o regime menos rigoroso, a ser determinada pelo Juiz, quando o
·preso tiver-cumprido ao menos um décimo
da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.
Art. 2R Acrescente-se o seguinte § 2R ao art.
112 da Lei ng 7.21 o de 11-7-84, remunerado para o
§ 12 seu parágrafo único:

"Art. 112. ·-················-··························
§ 2R Ao Juiz da execução, ouvida a
respectiva Comissão Técnica de ClassifiCação, incumbe assistir ao preso em regime
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semi-aberto e aberto, sempre de seu comirrespiráveis, na busca desesperada de mais espaço
parecimento obrigatório ao juiz, em tudo o
para os sobreviventes.
que se relacionar com sua inserção no merNeste sentido, achamos necessário, embora
cado de trabalho, podendo, para tanto requilonge de ser suficiente, minimizar este problema, disitar a ajuda necessária dos órgãos e entida·
minuindo-se o tempo de encarceramento dos condes públicas afetas à matéria".
·--'"lrictos, agilizando-se a progressão dos mgimes carArt. 3° O inciso 11 do art 123 da Lei n• 7.21 O
cerários.
de 11-7-84 passa a vigorar com a seguinte llldação:
Hoje, é preciso que se cumpra um sexto da
pena para que haja a transferência para regime me"Art. 123 · ...............................................
nos rigoroso, e nossa proposta é que se reduza
11 - cumprimento mínimo de um déciesse requisito temporal para um décimo do total da
mo da pena, se o condenado for primário, e
pena.
um quarto se reincidente• ·
Igual beneffcio pretende-se estender também
Art. 4° Os benefícios legais previstos nos arts.
às autorizações para saídas temporárias dos detenanteriores não se aplicam aos crimes hediondos, astos para os fins previstos na Lei de Execução Penal,
sim definidos na Lei 8.072 de 25-7-90.
diminuindo-se a condição temporal para sua concesArl
Esta lei entra em vigor na data da sua
são também de um sexto para um décimo da pena
publicação.
cumprida.
Art. 6:' .Revogam-se as disposições em contrário.
Além disso, atribui-se ao Juiz da Execução e
seus
auxiliares técnicos (Psicólogos, Psiquiatras e
JustHicaçio
Assistentes Sociais) membros da Comissão Técnica
As deficiências apresentadas pelos estabeleci· de Classificação, o mister de não apenas controlar
mentos penitenciários em todos os países do mundo
as atividades do sentenciado quando de seu compa·determinaram; desde o início do século XIX, mudanrecimento obrigatório ao juízo, mas, principalmente,
ças na filosofia penal· no sentido de diminuir o perío· de envidar esforços no sentido de ajudá-lo a obter
do de reclusão e· isolamento do condenado, dada
colocação no mercado de trabalho, facilitando sua
·sua pouca ou nenhuma serventia educatiVa ou reinintegração ao convívio social.
.
. tegradora dos presos.
. . O presente projeto ressalva do benefício apeMais recentemente, as. penas privativas de fi.
nas os chamados aimes hediondos, que, pela sua
berdade vêm sendo, pouco· a pouco, substifuraas,
natureza altamente reprovável e.pela sua relativa tacom vantagem, pelas restritivas de direito e de pres:r!qade em ·relação ao Q'lOntante de tipos penais restação de serviços à comunidade.
. ponsáveis por pena de reclusão, não comprometem
Nosso Código· Penal, Código Processual Pe- - · eStatisticamente a intenção desta iniciativa legislatinal, e a Lei de Execução Penal já se acham bastante
va de tomar mais suave, ou, no mfnimo, menos cruel
.atualizadas.nesse particular aos novos ventos liberaa situação de superpopulação absurda e desumana
lizantes, humanistas e modemizadores da doutrina a
dos cárceres brasileiros.
tal respeito.
Contamos, ·por isso, com o apoio de nossos
·
No entanto, resta ainda mpito a ser feito na -~ ~ pares para a aprovação do presente projeto, enmatéria, haja vista a situação dramática em que
:.quanto tardarem as prqvidências administrativas e
se ·encon.trar:n as instituições ·prisionais do nosso
· ·os recursos financeiros indispensáveis a um equaPaís.
cionamento definitivo do assunto.
Cadeias superlotadas tomam subuinano e.in·.·Sala das Sessões, 19 de maio de 1997. - Se.. suportável o ·cotidiano dos preskiiários brasileiros,
. nadar Gilvam·Borges.
·que, literalmente, apodrecem em cárceres ·infectas,
.LEGISLAÇÃOÇITADA
submetidos a toda espécie de violência trsica e moral e expostos a graves doenças contagiosas -endêLEI N2 7.21 O, DE 11 DE JULHO DE-1984 (*)
micas nesses lugares, a exemplo da maior peste de
Institui a Lei de Execuçio Penal.
nossos tempos- a impronunciável AIOS.
Volta e meia eclodem rebeliões nos presídios
Arl 112. A pena privativa de liberdade será
até dos mais desenvolvidos Estados da Federação,
com o extermínio de dezenas de pessoas, sem conexecutada em forma progressiva, com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada
tar as que são eliminadas no varejo diário de celas
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pelo juiz, quando preso tiver cumprido ao menos um
sexto da pena no regime anterior e seu mérito indicar a progressão.
Parágrafo único. A decisão será motivada e precedida de parecer da Comissão Técnica de Classificação e do exame criminológico, qu~ necessário.

Da alma faz parte o acervo cultural, mas
essencialmente o ato criador do espírito, a invenção, a poética, tomada aqui em seu sentido
primeiro da língua grega, no sentido da criação,
como aquela poesia na descrição de Deus ao
criar o UniveF68,- ·-

.............................................................'..............................

A alma é essa sensibilidade muito específica,
que faz nascer as artes, as letras, que determina
uma visão própria do mundo.

Art. 123. A autorização será concedida por ato
motivado do juiz da execução, ouvidos o Ministério
Público e a administração penitenciária, e dependerá
da satisfação dos seguintes requisitos:

11 -cumprimento mínimo de um sexto da pena,
se o condenado for primário, e um quarto, se reincidente:
LEI N" 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990 (")

Dispõe sobre os crimes hediondos,
nos tennos do art. 52 , XUII, da Constituição federal, e detennina outras provldin-

clas.
(À 'éPrnissão de Çonstftvição. Justiça e
Cidadania- Decisão Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Bani Varas) -' O projeto
será publicado e remetido à Comissão-competente.
O SR. PRESIDENTE (Bani V eras) -'- Ó Sénador Bello Parga enViou discurso. à f..4ésa para· ser
blicado na fonna do disposto ho art. 203 dei R~imento Interno:
·
·
· - -·
· · --

Pu-

S. Exa será atendido.
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA) .-.Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, o que me traz à-tribuna destoa dos temas usuais dos discu~ feitos nesta Casa.
Não me ocuparei, portanto, de· àconomia, de politica,
nem da pública administração. Tratarei de assunto
mais transcendente. Falarei de história,! de literatura,
de afeto, de sensibifldade e das virtudes. tia· alma. Não
a alma individual, a anima em latim,- sopro de ·Deus a
insuflar vida, mas a. esfera espiritual latu SSISU, ou
seja, aquele COI11pOtÍEinte e5seilcial da consciência social de uma nação. A consciência social, como sabeis,
abrange as fonnas diversas da vida espiritual da comunidade, as idéias polfticas, as concepções jurídicas
.dos homens, a moral, a ciência, a arte, a filosofia e a
--·religião. É. o cadinho .onde se acrisola a alma de um
' povo, a anima nacional que determina o temperamento, a fndole e o caráter.

A alma helênica, por exemplo, não consistia no
impulso dos guerreiros gregos que sustentaram o
cerco de dez anos na guerra de Tróia, senão nas
narrativas sobre os heróis, feita~ pelos rapsodos homéricos. E aqui pode-se afirmar que a obra é mais
bela do que o tema que a inspirou.
A alma latina não consistia na condução do
fasclo pelas legiões romanas, comandadas pelos
cônsules e césares, até as terras transalpinas e
transmarftimas, senão no arcabouço jurídico do Direito Romano, na epopéia virgiliana, nas odes de
Horácio, na oratória de Cícero.
Na Espanha, ela consistia· marcadamente na
desmistificação da ilusão, na lição de Cervantes,
--através. dos símbolos imortais. de. Don .Quixote. e
. Sancho Pança, lição·de que~ esprrito devia ater.:SS
. à realidade da vida, voltar-se para a humanidade circundante e não se perder no devaneio e na fantasia,
.doenças espirituais que levam o homem a se evadir
. di) múrlclo verdadeiro, ·para viver no mundo pura.. l!l!!nte iJ118ginário das .fábulas e dos mitos. . .
Na Inglaterra; lião .estaria a alma na marcha
.·avassaladora.do Império britânico a dominar os mares e submeter continentes, senão no culto se1J1Piter.no-. ·das_ ·personage!'15 shakeaspeareanas, .criações
· que ·transcendem a nacionalidade,- pelos rasgos de
beleza poética e pela verdade elementar de sua con. cepção, para se·Snc:orporar ao patrimõnio cultural da
.humanidade.
- Na França, os ideais dos enciclopedistas, e
não a sanha dos banhos de sangue do Terror, dita..dos pelos comitês de Salvação Pública,-- é que representavam a alma francesa. Não ·a epopéia ·napoleônica,- que, após haver subjugado a Europa, da
·ponta: .da bota italiana à Escandinávia, da extremida-de ibérica às estepes russas, teve como conseqüência material o regresso às fronteiras pré-revolucionárias. Não o gênio mifltar do Corso, senão o Código
Civil. napoleônico, de que matriz de tantos outros códigos, alguns ainda em vigor.· · · ·
A alma aproxima os povos, em suas afinidades
etetivas. É quando se abre o diálogo de culturas,
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realizando-se o intercâmbio desse valor humano,
cada uma delas absorvendo elementos das outras.
Damos como exemplo a estética romântica, que nos
chegou da Alemanha via França.
As almas nacionais aproximam-se pelos interesses comuns, pela tradição-ecnlúm, por esse tro;
pismo da mútua sedução.
Assim Brasil e França. Evoco a frase de Gabriel D'Annunzzio: "Todo mundo tem duas pátrias; a
sua e, depois, a França". Era o reconhecimento do
prestígio e da influência da língua francesa e da cultura da qual ela é a depositária.
O romance O Dono do Mar, escrito pelo nosso companheiro, Senador José Samey, foi lançado
na França pelas edições Hachette, uma das maiores empresas da indústria gráfica gaulesa. Obteve
o justo aplauso da crítica e o reconhecimento do
público ledor daquele pais.
É oportuno recordar que o livro de contos
Norte das Águas, também de sua autoria, mais
de 20 anos antes, houvera merecido uma tradução francesa, que revelou para a francofonia
personagens como o Beatinho da Mãe de Deus,
os Boagentes e Merfcia do Riacho do Bem Querer, entre Ol!tras figuras representativas da gente
maranhense.
Seja ·dito, de passagem, que nos eventos de
apresentação d'O Dono do Mar, em Paris, o Maranhão e o Senado Federal fizeram-se presentes,
através da pessoa do Senador Edison Lobão, que
espontaneamente para lá se dirigiu, com o frto exclusivo. de pre~tigiar o amigo, o colega de parlamento e o conterrâneo. Mesmo sem delegação expressa desta Casa, foi o legitimo representante do
Senado naquele ato cuHural, pela consideração,
pelo respeito e pela estima que todos nós temos
ao Senador José Samey. E~t~.gesto do Senador
Edison Lobão, pelo seu signífíCà~o polftico e cuHural, toma:-<> credor do reconhecimento e do louvor
do Senado Federal.
No Brasil, embora tenha havido manifestações positivas da parte de crfticos especializados e
de escritores de renome, ainda foram, lamentavelmente, estampadas apreciações depreciativas, eivadas de sectarismo, ditadas pela estreiteza de
espírito, confundindo política com literatura, nas
quais a leitura do livro, que deveria ser isenta e
desapaixonada, cedeu à tentação da galhofa leviana e à irresponsabilidade intelectual.
O êxito alcançado pelo livro de José Sarney
em França se contrapõe vigorosamente às restri-
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ções feitas à obra por motivos não literários e deveria, ao contrário, suscitar, acima de qualquer prevenção de ordem política ou ideológica, legítimo orgulho
em todos aqueles que prezam e cultuam a literatura
brasileira, pelo que representa de conquista cuHural
a sua recepção pelas letras francesas. Creio que
esse sucesso só honra o povo brasileiro, a nossa
produção literária, e a esta instituição, à qual ele pertence. Sucesso que a França. em outras vezes, também proporcionou a autores latino-americanos da
estirpe de Rubem Dario, Garcia Marques, Vargas
Uosa, e outros poucos.
Os homens são também movidos por sonhos que nascem de interesses materiais. Houve
um tempo em que a França imaginava estender
o seu domlnio aos trópicos, no outro lado do mar
oceano, ainda tão pouco conhecido. Não desanimou com o fracasso da França Antártica, estabelecida por Villegaignon no Rio de Janeiro, e
fez nova tentativa, investindo, desta vez, mais
ao norte, nas terras quentes da Linha Equatorial,
região que só formalmente pertencia ao luso e
que este descurava de ocupar. Ali, iria· fundar a
França Equinocial.
Daniel de La Touche, seigneur de La Ravardiàre, parte com sua expedição de Cancele,
na·Bretanha, no ano da graça de 1612. Veio em
nome da regente Maria de Médicis, apartou, no
setentrião brasileiro, em uma ilha grande Upaon Açu na língua dos tupinambás - e, após
estabelecer inegável _vínculo de amizade com os
índios da região, fundou a vila de São Luis, assim denominada em homenagem a Luís XIII, Rei
de França. Dessa época temos a crónica detalhada do frade capuchinho Claude d'Abbeville,
membro da expedição, onde se reporta ao discurso de boas-vindas proferido pelo cacique tupi, nambá Japi-Açu.
Primeira e única cidade fundada por franceses no Brasil, São Luis sempre manteve vlnculos
estreitos com a pá~ria de Victor Hugo.
Com a Revolução, a França difundiu no Ocidente ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Aumentou a sua influência cultural no mundo inteiro, e com o prestigio de sua literatürà, a língua
francesa consolidou-se como idioma predominante
na diplomacia, de uso corrente também entre as elites culturais.
A estética romântica teve origem na Alemanha, mas nos chegou da Alemanha através da
França, pelas obras de Madame de Staêl, Lamarti-
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ne, Alfred de Vigny, Victor Hugo, entre outros. Aliás,
a otira inaugural do romantismo brasileiro, Suspiros
Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães,
foi publicada, em sua primeira edição, em Paris, no
ano de 1836. No mesmo ano em que foi publicado
na França o romance Os Miseráveis, de Vict!ilrHugo,
mereceu uma tradução em portuguê,S em São Luís
do Maranhão. Muitos jovens maranhenses foram
àquele país completar sua formação universitária,
como o poeta Sousãndrade e o matemático Gomes
de Sousa. O Positivismo de Augusta Compte encontrou no maranhense Teixeira Mendes o seu maior
doutrinador em nosso Pais.
O maranhense Odorico Mendes, tradutor da
Odisséia e da Ilíada, de Homero, da Eneida, das
Geórgicas e das Bucólicas, de Virgílio, inaugurando no Brasil a tradução criativa, teve vínculos mais
estreitos com .a França, onde foi residir, para compor a sua obra. Seu tetraneto, Maurice Druon, autor de inúmeros livros, muitos deles publicados no
Brasil, é o atual Secretário Perpétuo da Academia Francesa. Essa instituição multissecular
abriu as suas portas para oferecer um jantar de
homenagem ao autor d'O Dono do Mar. Releva
assinalar que Samey foi o segundo brasileiro a
merecer essa distinção, com a particularidade de
que não era mais Chefe de Estado. O primeiro
fôra um chefe de nação: Sua Majestade Imperial
O. Pedro 11, no século passado. Ali, José Sarney
foi saudado pelo Secretário Perpétuo Druon.
Esse encontro teve um significado muito especial para nós, maranhenses, porque ele reúne,
quebrando as barreiras do tempo, dUª-.S personalidades (Odorico ali representado pelo seu letraneto) que tiveram grande expressão na história
política e literária do Brasil. Odorico, assim como
Samey, teve a dupla condição de literato e de
politico. No parlamento e na irpprens~_~i incansável pregador da tolerância e Ido entendimento,
como formas essenciais e superiores de atuação
política. Odorico, que por duas vezes .foi deputado geral, pelo Maranhão, conclamando ao congraçamento, nos dias turbulentos da 'Abdicação
de Pedro I, assim como Sarney, no fim do autoritarismo, buscou assegurar a transição democrática em nosso País. Assim, sob a cúpula da Academia Francesa, também o Maranhão se reencontrava. Naquele momento a alma brasileira
manifestava-se com toda a plenitude em terra
estrangeira, no abraço físico e espiritual de José
Sarney e 'Odorico Mendes, apóstolos do congraçamento, da tolerância, do entendimento.

MAI01997

A França, terra de asilo e de liberdade, sempre
valorizou o diálogo de culturas. Sempre valorizou o
artista, o escritor, o criador, a quem concede status
de respeito e reconhecimento. Aberta para os horizontes da cultura, ela sabe acolher todos quantos se
dedicam ao· fazer artístico.
A amizade internacional, assim como a solidariedade entre os povos, nasce do conhecimento e da
compreensão recíprocas. Esse é um dos fundamentos da paz no mundo.
Antão Cristório, a personagem central do livro de José Samey, mestre da pesca e da marinhagem nas águas maranhenses, em movimento
inverso ao de Daniel de La Touche e seus companheiros, apertou em França. Depois de visitar Paris, foi à Bretanha render as merecidas homenagens aos coprovincianos do fundador de São Luís
do Maranhão, e esteve ainda em Saint Maio, vizinha a Cancale. Lá, pôde constatar que crenças
bretãs existem nas praias e ilhas do Maranhão,
como aquela dos plocos, espécie de ciclope com
um olho no meio da testa, que raptam moças-donzelas para desvirginá-las. Há, ainda, entre nós,
mesclados na cultura popular, outros legados medievais europeus: o Imperador Carlos Magno e
seus valentes, o Arcebispo Turpin, Ferrabrás, a
bela Aude; nas feiras do interior ainda ecoam nas
vozes nasaladas dos sertanejos, as sextilhas da literatura de cordel, vazadas em redondilha maior e
perpetuadas nos folhetos simples que narram a
História de Carlos Magno e os Doze Pares de
França, a História de 'João de Calais, de Robert, o
diabo, da Princesa Magalona, da Donzela Theodora. E outros Contos da Mãe Ganso. A mitologia
bretã e a mitologia gaulesa, guardadas na literatura oral da língua d'oc e da língua d'oeil, são encontrados também no Maranhão, pela ocorrência
seja dos contactos interculturais, seja do fenômeno dos arquétipos do inconsciente colativo.
Agora Antão Cristório fala francês, e é Le capitaine de la mer océane, - o capitão do mar oceano.
O mar oceano dos· antigos, assim designado pelos
cronistas que registravam as grandes navegações e
as grandes descobertas de terras desconhecidas
pelo Ocidente.
O Dono do Mar, que conhece merecido sucesso na França, é, sobretudo, a saga de humildes pescadores do Litoral Norte, na costa do meu Estado
natal, o Maranhão. José Samey, em apresentação
no Instituto da América Latina, em Paris, discorrendo
sobre seu recente livro, disse: "Esse romance evoca
a vida dos vilarejos de pescadores no norte do Bra-
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sil, no Maranhão; nos lugares fora do tempo, a vida
se desenrola no ritmo da lua e das marés, as crenças abrigam lendas, reminiscências mitológicas, palavras vindas diretamente dos tempos heróicos da
descoberta, e os fantasmas tomam corpo através
dos barcos, navios e dos homens que amedrontam
eternamente os mares e os oceanos, semeando o
pavor entre os marinheiros e os peScadores."
É ainda José Samey quem diz: ·o material do
romance provém dos fragmentos de lendas e de
mistérios que a tradição orai, muito forte no Maranhão, transmite sob a forma de contos sobre as
águas, os peixes e os pescadores, essa literatura
orai cuja importância a França e a Europa redescobrem e reconhe(:em. Com essa matéria acumulada
ao preço de longos esforços de pesquisa, não foi difícil de construir uma narrativa que as edições Hachette me dão a honra e a alegria de apresentar ao
público francês. •
José Samey conclui, então: 'Essa narrativa
de ficção fantástica que toma liberdades com a
história, é portanto ligada à França, já que as legendas dos mares maranhenses vivem também na
costa da Bretanha e da Normandia, porventura
ainda alimentadas pelo sonho de Claude d'Abbeville, c;ompanheiro de La Ravardiàre, que queria
fazer do jovem Luis XIII, o rei de França Navarra e
do Maranhão_•
O eminente antropólogo francês Claude LéviStrauss, com a autoridade de intelectual renomado
e respeitado internacionalmente, em carta para o
autor, divulgada pela imprensa de minha terra,
houve por bem se pronunciar a respeito do romance de nosso companheiro de Senado José Samey.
Ouçamo-lo: 'Como etnólogo, fiquei sensibilizado
pela atenção que o senhor dedica à pesca, ao seu
vocabulário, às suas técnicas locais. Porém, o que
me tocou acima de tudo é a a,te com a qual o senhor demonstra como um gênero de vida tradicional está indissoluvelmente ligado a crenças onde
se afirma uma continuidade entre o mundo terrestre (melhor seria dizer marítimo) e o1além. [ ..-] O
que o senhor nos faz tão maravilhosàmente ver é
o duplo aspecto sob o qual pode nos aparecer o
mundo sobrenaturai: muito distante no espaço ou
muito distante no tempo. Freqüentemente, disse e
escrevi que para nós, modernos, a história faz es
vezes da mitologia. Em seu livro a mitologia popular floresce em evocação ao passado, relativamente próximo para os homens ignorantes da história,
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mas que, na pena do narrador, assume dimensões
muito mais vastas e toma presente, para nós, a
epopéia marítima da nação portuguesa inteira, que
se perpetua diante de nossos olhos, graças ao senhor, através da vida laboriosa de humildes pescadores do fltorai brasileiro••. Obra monumental.'
Esse importante feito literário, Sr. Presidente,
e..sua''tepercussão em meu Estado e nos círculos
intelectuais mais responsáveis do Brasil, é que me
impeliram a vir a esta tribuna para, registrando o
fato em nossos anais, homenagear o escritor, meu
conterrâneo, que honra a tradição de nossos antepassados, como Odorico Mendes, Sotero dos
Reis, João Usboa, entre outros que integraram o
assim chamado 'grupo maranhense', grêmio que,
no dizer de José Veríssimo, em sua História da Literatura Brasileira, foi o mais brilhante e o mais
culto de sua época. Honra haja ao nosso colega
de Senado Federal que dignifica igualmente a nossa instituição, ao elevar a literatura brasileira atual
ao reconhecimento de outro País, a França, berço
das maiores expressões literárias e artísticas da
humanidade.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - A Presidência lembra aos Srs. Senadores que a sessão cleliberativa ordinária de amanhã, a se realizar às
14h30min, terá a seguinte:

ORDEM DO DIA

.

Item único

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 20, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, b, do Regimento Interno - Requerimento
~ ·.
n2 337, de 1997)
..::... ~

Projeto de Lei_da Câmara n2 20, de 1997 (n2
2.352196, na Casa de origem), que dispõe sobre a eleição para Prefeito, VJCe-Prefeito e Vereadores dos municípios novos criados até 31 de dezembro de 1996.
(Para·proferimento de parecer, nos termos do

art. 346, III, do Regimento Interno)
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Nada
mais havendo a tratar, ·declaro encerrada a presente
sessão.
(Levanta-se a sessão ãs 17h58min.)
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ATA DA 61 1 SESSÃO NÃO OELIBERATIVA, REALIZADA EM 16 DE NAIO
DE 1997
(Publicada no OSF, de 17 de maio de 1997)

RETIFICAÇÃO
Trecho de ata. à página n11 09864 e seguin\e, que se república por
haver saído com tncorreções,

REQU~FJ!~~3~f/!J·*~'

DE 1997

Senhor Pre,~j!/.2!1~4!1!~; .., ..
. _Nos te~~.9~~
59.~.~~.grafo_ 2 2 , da ConstitUJçao Federal-,!3.1d.
a,;p_o.-Regtmento Interno
do Sen~do.-Fed~L ·
~---~~E1iarn solicitadas ao
.1stro da Agricultura e do
excelenttsstmo Sen"or
Abastecimento Arlindo orto, as seguintes informa-

ções:
a) Qual o total pago com a hospedagem dos integrantes do Seminário para treinamento de dirigentes téalicos e associados de organizações Cooperativistas patrocinado pelo convênio celebrado entre a
Secretaria Estadual de Agricultura do Governo de
Roraima e o Ministério da Agricultura e do Abastecimento e realizado em Boa Vista. Capital do Estado
~ Roraima, nos dias 17 e 18 de outubro de 1996!.
b) Cópia do convênio e dos valores repassados, bem como da prestação de contas das despesas decorrentes;
c) Relacionar o nome dos integrantes do referiia Seminário que ficaram hospedados em hotéis.
.

-

Justificação

O Jornal do Brasil, edição do dia 1o deste
mês denuncia uma série de irregularidades no Convênio ~~E!!>rado entre a Secretari!l Estadual de Agri-
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cultura do Governo de Roraima\ e o Ministério da
&.gricultura e do Abastecimento para a realização de
um Seminário-para Treinamento de dirigentes, técnicos e associadC?-'1 de cooperativas, em· Boa Vista
Capital do Estado.
·
:
'
· '· Eis o que informa o autor da matéria, jornalista
Cristiano Romero:
"No convento
que
financiou
o
•treinamento, em Roraima, de 132 técnicos e
dirigentes ligados à área de extensão rural, outro
festival de irregularidades. O convênio foi
assinado com a Secretaria Estadual de
Agricultura do Governo de Roraima e custou aos
cofres públicos R$ 107.899,96. Outros R$
46.242,84, foram desembolsados pelo Governo
do estado.

Fiscalizado pelo delegado federal de
controle do Amazonas Júlio Mendonça de
Sá, o treinamento foi realizado nos dias 17 e
18 de outubro. Um dos fatos apurados foi a
farra das hospedagens. Para o seminário
realizado nos dias 17 e 18 de outubro de
1996, na capital do estado, com a participação de 132 pessoas, foram pagas 300 diárias, .diz o relatório oficial.
Além disso, não foram relacionadas os
nomes dos hóspedes. O governo não foi beneficiado pelo desconto de 10% previsto
para pagamento à vista dos hotéis."
Tendo em vista a gravidade da denúncia é que
_formulamos o presente requerimento para que o Senado tenha inteiro conhecimento dos latos e possa
exercer sua função fiscalizadora.
Sala das Sessões; 16 de maio de 1997 - Senador Romero Jucã.
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Ata da 63ª Sessão Deliberativa Ordinária
em 20 de maio de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura

'
Presidência dos Srs.: Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Carlos Patrocínio e Romero Jucá

As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães- Antônio Carlos Valadares- Artur da Tavola
- Bello Parga - Benedita da Silva - Beni V eras Bernardo Cabral - Carlos Bezerra - Carlos Patrocínio - Carlos Wilson - Casildo Maldaner Coutinho Jorge - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Ernandes Amorim - Esperidião Amin - Fernando
Bezerra - Flaviano Melo - Francelina Pereira Freitas Neto - Geraldo Melo - Gerson Camata Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme
Palmeira - Hugo Napoleão - Humberto Lucena !ris Rezende - Jader Barbalho - 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 - Júlio
Campos - Júnia Marise - Lauro Campos - Levy
Dias - Luc[dio Portella - Lúcio Alcântara - Lúdio
Coelho - Marina Silva - Marluce Pinto - Mauro
Miranda - Nabor Júnior - Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan - Osmar Dias - Pedro Simon- Ramez Tebet- Regina Assumpção
- Renan Catheiros - Roberto Requião - Romero
Jucá- Romeu Tuma - Ronalqo Cunha LimaSergio Machado- Teotônio Vilela Filho- Valmir
Campelo- Vilson Kleinubing - Waldeck Omelas.
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 nossos trabalhos.

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N2 245, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Econômicos, sobre o Projeto de Lei do Senado n2 81,
de 1996 - Complementar, de autoria do Senador Roberto Requião, que •extingue a Co-

missão de Valores Mobiliários - CVM•.
Relator: Senador Ney Suassuna
1- Relatório
Vem a esta Comissão de assuntos Econômicos
o PLS n2 81, de 1996, Complementar, de autoria do
Senador Roberto Requião, o qual pretende a extinção
da Comissão de Valores Mobiliários- CVM.
A proposição além deste objetivo principal, estabelece no seu art. 22 que o 'Poder Executivo tomará as providências necessárias ao cumprimento' do
diSpOSitivO.
Justifica-se tal proposição pela alegação de
que a referida autarquia tem-se mostrado ineficiente na sua função de fiscalização das atividacjes do
mercado de valores mobiliários. Cita-se como
exemplo as dificuldades enfrentadas pela CVM na
apuração de fraudes associadas a falência de bancos.

11- Voto
O texto do Projeto, como se apresenta, é inconstitucional. A CVM é uma Autarquia vinculada
ao Ministério da Fazenda. Por isso, a iniciativa de
determinar a sua eXtinção é exclusiva do Presidente da República, conforme dispõe a Constituição
Federal, art. 61, § 12 , inciso 11, alínea e:
'Art. 61 .................................................

Convido o Senador Ramez Tebet para exercer
a Secretaria.

§ 12 São de iniciativa privativa do Pre-

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Rarnez Tebet, procederá à leitura do Expediente.

sidente da República as leis que:
1- .........................................................
11 - disponham sobre:

É lido o seguinte:
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e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração
pública.•
O Projeto também não nos parece recomendável quanto ao mérito. A melhor solução
para o mal funcionamento de um: órgão público
não é a sua extinção, mas sim a correção dos
problemas que causam o mal funcionamento. A
extinção só é recomendável quando o órgão estiver lidando com matéria irrelevante ou já tratada
por outro segmento da administração pública.
Este, certamente, não é o caso da CVM. Os episódios de falências de bancos, que levaram à
proposta de extinção da CVM, demonstram, na
verdade, a necessidade de que se fiscalize tais
instituições. É preciso corrigir métodos, e não
decretar o fim da fiscalização.
Acrescento, por fim, que as funções da CVM
não se limitam apenas às ações de fiscalização,
corno faz crer a justificação do Projeto em exame. O
art. 82 da lei n2 6.385, de 7-12-76, que cria a Autarquia, lista diversas outras funções que seriam prejudicadas pelo fim da CVM, tais como: propor ao Conselho Monetário Nacional a fixação de limites de preços, comissões e outras vantagens cobradas por intermediários do mercado de valores mobiliários; regulamentar as matérias relativas à Lei das Sociedades por Ações; administrar registras das companhias
abertas, entre outras.
Pelo acima exposto, proponho a rejeição do
Projeto em exame.
Sala das Comissões, 13 de maio de 1997.José Serra, Presidente - Ney Suassuna, Relator Onofre Quinan- Esperidião Amin -José Roberto
Arruda - Coutinho Jorge - Bello Parga - Jonas
Pinheiro- Freitas Neto - Adem ir Andrade - Francellno Pereira - Eduardo Supll~y - Carlos Bezerra- Lúdio Coelho.
DOCUMENTOS ANEXADOS 00 ART.
250 00 REGIMENrO INTERNO l
REQUERIMENTO N!! 206, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 172, Inciso I do
Regimento Interno do Senado Federal, a inclusão
em Ordem do Dia do PlS 081196 de minha autoria,
cujo prazo na Comissão de Assuntos Econômicos,
já se encontra esgotado.
Sala das Sessões, 19 de março de 1997.- Senador Roberto Requião - PMDB-PR.
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OE SF/258197
Em 20 de março de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que foi apresentado o Requerimento n2 206, de 1997, através do
qual o Senador Roberto Requião solicita, nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno, a inclusão
em Ordem do Dia do Projeto de lei do Senado n2
81, de 1996.
Outrossim, tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 255 do Regimento Interno, solicito
a manifestação dessa Presidência sobre a providência requerida.
Aproveito o ensejo para apresentar a Vossa Excelência meus protestos de consideração e apreço.
Senador Antonio Carlos Magalhães - Presidente do Senado Federal.
-COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
OFJCAE/012/97
Brasma, 16 de abnl de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que essa Presidência não detectou nenhum óbice à inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de lei do Senado n" 81 de
1996- Complementar solicitada através do Requerimento n2 206, de 1997.
Atenciosamente, ,Senador José Serra - Presidente.
OF. n2 SF/497/97
Brasma 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Foi· encaminhado à Secretaria-Geral da Mesa o
Projeto de lei do Senado n2 81, de 1996-Complementar, do Senador Roberto Requião, que extingue
a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, com o
Requerimento n2 206, de 1997, através do qual seu
autor solicita inci!JS&o da matéria em Ordem do Dia,
nos termos do art. 172, I, do Regimento Interno.
Não obstante o que dispõe o parágrafo único
do art. 255, tendo em vista que a proposição já está
instruída, com relatório encaminhado por seu relator
para inclusão na pauta dessa Comissão, encareço a
V.EJc!!. submeter o projeto a esse órgão técnico, a
fim de ser posteriormente apreciado em Plenário devidamente instruído com seu parecer.
Atenciosamente, Senador Antonio Carlos Magalhães - Presidente.
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PARECER N° 246, DE 1997
Da Comisslo de Constituiçlo e Justiça e
Cidadania, sobre o, Projeto de Lei do Senado
n• 141, de 1995, de autoria do Senador
Odacir Soara, que "define como crime
contra o ~ exerckio .do Poder {..qislativo
Federal ofens.a à integridade corporal ou à
saúde de membros desse Poder, e di outras
providências".
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EMENDA N•OJ-CCJ

Modifique-se a reàação do ar1. lo para a segujntc:
Art. J•. É crime contra o lívre exercicio do _...Poder Legislativo
Federal o cometimento do crime tipiftcado no art. 129 e parágrafos do Dea-eto-lei
ne 2.848, de 7 de agosto 1940, contra Deputado Federal ou Senador da
RepUblica, tecdo o agente sua pena aumentada de um terço ao dobro.
Sala das Comissões, 16 do abril de 1997. _

RELATOR: SENADOR JOSE f'tlü'(;A

l-RELATÓRIO
Trata-se do Projeto de Lei do Senado no 141, de 1995, que visa
tipificar como crime coatn o livre cxerckio do Poder Legislativo Federal,
ofender a integridade corporal ou à saúde de Deputado Federal ou· Senador,
cominando pena de reclusão de dois a dez anos; se a lesão é grave, a pena é de
três a quinze anos; se resulta morte. a pena é de quinze anos.
O presente projeto delennina que o processo e julg.amento do

referido aime cabe à Justiça Fcdctal.
Ao final, preceitua que se o lugar em que tiver sido praticado o crime
for municlpio que nao seja sede de vara da Justiça Federal, o processo e o
julgamento cabemo a uma das varas da Justiça Federal dl capital do Estado ou

do Distrito Fcdctal.
A justificaçao destaca que a recuperação das prerrogativas do
Congxesso NacionaJ e dos membros do Poder Legislativo em geral foi,
inegavebnentc, uma das grandes cxmquistas obtidas com a promul1:!3ção da
Constituição de 1988, que assegurou o cumprimento do mandato de forma livre,
entendendo o autor do projeto a necessidade de proteção dos parlamentares em
nivel infraconstituciooal.

É o Relatório.

li-VOTO

COMISS.\0 DE CONS"mVIç.\0, .rosrtÇA E ClDAD.L'nA

LISTADEVOTAÇ}.ONOML'L-\t.

,y..:, ./l//lc-J~~

O nosso Código Penal, no art. 129, par.igr.úos c inctsOs, dispõe
sobre lesões corporais. que consistem~ infrações de dano ao ~rpo ou â saUde,

tisica ou mental, e resultantes de' traumatismos materiais ou morat.s.
A lesão n:c:ebe diverso ttat=cnto penal. distinguindo-se cntte a
lesão de nature:z3. leve e a de natureza grave. A menor ou maior gravidade da
les!o, c:onforme Exposição de Motivos ao Código Penal de 1940, é considetada
para efeito da graduação da pena, de acordo com sua menor ou maior gravidade.
A diferença entre as penas cominadas ãs várias lesões dcmonslra a

importância da perfeita classificaçio das mesmas. .

c~o

m~das iptas

A
de um conjunlo de
a proteger certos bens é
indispensâvel à vida comunitária., a manutenção da paz social.
Diante das notórias agressões contra parlamentares. o bvre cxerci~io

do Poder Legislativo está: a exigir uma proteção especial, no limbito do direito
penal. por se IDOSli3r jnsuficicntc a~ oferecida pelo ordcaamcnto juridico
vigente.
Cumpre revaloriZar o sistema de proteção ao livre cxercicio do
Poder Legislativo. dentro dos limites que previnam e reprimam a lesão desse bem
jurldico constitucionalmente Melado.
A constitucionalidade da proposta é inqucstionãvel, atendidas as
preliminares da competCncia da União de legislar sobre direito penal (art. 22, I,
CF) e a competência do Congresso de dispor sobre o assunto (art. 48, caput) por
iniciauva de qualquer de seus membros.
Isto posto, opinamos pela aprovação do presente projeto,
ressalvando-se apenas, no campo juridico. a necessidade de adaptá-lo ao tipo
criminal descrito no Código Penal • Decreto-lei n° 2.848, de 7 de dezembro de
1940, de acordo com a seguinte emenda:

TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO DE
CONSTITVIÇÁO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PROJETO DE LEI DO SENADO ~ 1-41/95

/Nji1re como crime contra o fivrl: f!:«rcicio do Puder
l.Lgis/ativo FWual ofensa à i1ttegridode COI"f''O'al ou à
3Q~Íde

tk nrembros desse Potkr, e

provld&ldas.

dQ
-1.

oulrQ.l·

J
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f 7"! A\irilenta-se' ·a pena -de um-terço. se ocorrer- qualquer das hipótcsc:s do .an.
121, f <4~• ' 7." ('0111' ~ da-.riiOlldc- prlD Ln,.! .&.Od9. tklJ

Art. t• É crime contra o ~vre exercicio do Poder legislalivo Fc:deraJ o
c:omeómento do crime tipi&ado no art. 129 c parign!os' do Do::reto-ki n• 2J~o48, de 1 de
qosro ele 1940, c:ontra Deputado~ ou Senador da República,. tendo o çartt"pma aumentada de wn Lcrç.o 10 dobro.

« )MIAo 6t 1990.

§ 8~ Aplica-~ à lesão culposa O disposto DO § 5~ do .art. 121.
• f ,,. ~ ~

fki#Pfftif~Mhr

lN,. Lcf 11.0 8.01W. tk f!J. rk jW4o lk-lm-.

Art 2• O processo e o julgamento do crime definldO nesta Lei cabcri à Jttltica
P~o Unic:o. Se o lugar em que tiver sido praticado o crime for municipio
que nlo seja sede de vara da Justiça Federal. o proc:esso c o julgamtnto Qlx:rlo a uma das
varu da Justiça Federal da capital do âtado ou do Dittrito Federal.

Bepúbüca Federativa do Brasil

Art. 3° E3ta lei entra cm vigor na. &ta de sua publicaçlo.

GONSTITUIÇÃO

Art. 4• Revogam-seu disposições cm con11'irio.

Sala da Comiuio,

1988

j:Z.,Mi/

de 1997 .

•2
·--·~BunardoCabW
o

-·(

-

-- -·-..~

.

.......

~

..

......--.....................

~ ~.~.-...~.-.-;;-...:;

Prcsidcole da ComWio de Coootiluiçlo, Jldtiç&. Cídadaoia

~~

..

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

___,__

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobte:
I- direito civil, comercial, penal, ptoc=ual, tleitotal, agnlrio, mariti. mo. aemnáutico. espaciaJ e do tr3b2lbo;

LEGISLAÇÃO C/TADAANEXWA
PELA SECRETAll/A-GERAL DA ME3A

--··..--·-·-..·-·-·-·-··-..--..--·---·--Árt. ~S.: C.:beaoCóllgicsS<l Nacional, coma sanção do PresU!enleda R.pública.

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

naocxigidaesta p;ua o especificado nos ans. 49, Sle52.disporsobro todas as
matérias de compett:ncia da Usililo, c:specialmente sobre:

Art. 129. Ofc:ader a integridade corponl ou a saúde de outrem:
Pena - detcnçio, de 3 (trés) meses a I (urn) uo.

l.alo corpon~ de ahtreza zra~~

I t'
I-

Se,.....,

(DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRJID!Rút-GERALDA
MESA, NOS TERMOS DO ART. 2SO, PAl/AGRAFO.UNICO, DO

inc::apa.ódade

REGIMENTOINTERNO.)

pa12

as OOJpaÇI}ei habituai;, por mais de 30 (trinla) diu;

• Vide -"• 16ft, I.Z.•. 4o ~ M ~ l'rul.

11 - perigo de vic!a;
III - debilidade: permanente de rnembro, sentido ou funçio:

COMISSÃO OE CONSTrTtJIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

IV - ac:clençlo de pano:
Pena- rc:duslo, de 1 (um) a 5 (cinco} anos.
§ 2! Se resulta:
1 - i.nc:apacid.ad~ permanc:ate para o trabalha;
Il - enfena.id.ade incur.bd;
111 - perda ou iautilil:açlo de membro, scatido ou fua.çlo:
IV- dcfonnidadc: pe:rm.anCnte;
V-aborto'
Pcaa - red,usi.o, de 2 (dois) a 8 (oito) anos.

"""'---·--

Bm$l!41!, 16 de. llbrU de 1997.

\

NOS termos regin;Eintals c:otnl.ricc a V.Ex- que 6m retrião realizada

§ 3! Se rew1ta mone e as c:ircundDc:ias evidenciam que o qeme nlo quis o resu.Jado, ncm asumiu o risco de produz:Ho:
~
1
Pena - rccluslo, de 4 (Quatro) a 11 (doze) anos.

rdc.utc

I <4! Se P QCDte comete o crim<: im:pelido por motivo de
w1ar social
ou moral ou sob o domfnio de violenta emOÇio, logo ctn sc:pida a injusta provocaçlo
da "rltima,. o juiz: poete reduzir a pena de um se:xto a Wb terÇO.
da pma

pel.t ~~~~~ não sendo graves as it:sõ=, pode ainda substituir a pena de dei.~
I - g: ocorre qualquer das hipót~ do parigra.fo anterior;
11 - se as lesÕes slo redproa.s.

Laio corponl ea.lposa

e

§ 6~ Se a k:sào cu!~:
Pc:na - det.:nçlo, de 2 (dois) meses a I (um) ano.
• V~ llrf.

SSOB[b n9 141,.. di! 1995, de .art:cr;l.a

~. que -r:efine

·~ade)tta

Sabsdt~o

to da Le:1 Cb

119 th Co.our1111'ráo F~f M 1'118

caro c:r::lm! cc:net:a o

Ó)

Sr. 5e:lad:::lr O&:d.r :lba-

l.i~ ~ d::> Pt:xJer ~U>
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PARECER N" 247, DE 1997
Do Comissio de CoDStituiçio, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei do Senado a" 156, de 1995, de
autoria do Senador Júlio Campos, que "define o
crime de expor a vida, 1. integridade corporal, ou a
saúde de alguém, por meio 'de recipiente de tis
liqiiefeito de
petróleo, defeituoso ou alo
requalificado, e di outras providência.$."

RELA TOR: Senador JOSÉ FOGAÇA
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pecuniária tero,. conforme já foi dito. natureza ptmiriva e já está prevísta no art.

t•.
De outra parte, não eacontxa amparo fátiro-juridico a im~sição d~
eferto~ se fo1
imposta pena pecuniária fixada em dias-multa a um funcionãrio da empresa
distribuidora de gcls.. não parece adequado que. após o cumprimento dessa
pena de natureza pecuniária, o rêu seja impedido de trabalhar. P~ ~rir a

peua de suspensão de direito para a situação em causa. Com

pena imposta, não lhe foi vedado o acesso ao trabalho, mas depois dísso, com
prejuízo paxa si, e. não raro, para Sua família, o réu teci o seu direito ao
trabalbo suspenso pelo periodo de dois anos.
Registre-se, por último, que os fatos e argumentos expendidos
indicam que a iniciativa so~ ~~ merece acolhida., o que nos leva a opinar
favoravelmente â aprovação do Projeto de Lei do Senado no 156, de 1995,
observadas. no entanto. as seguintes emendas:

I- RELATÓRIO
Encontra-se sob exame da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA o Projeto de Lei do Senado n• 156, de 1995, que
"define o crime de espor a vida, a integridade corporal, ou a saúde de
alguém, por meio de recipiente de gá5 liq6efeito de petróleo, defeituoso ou
nio ~ualificado, e dá outras providências."
A proposição, de iniciativa do Exm" Sr. Senador !ÚUO CAMPOS,
visa a definir como crime a desidia na adoção de procedimentos de segurança.
relativamente ao uso de recipientes destinados ao armazenamento de gás
liqUefeito de petróleo. A responsabilidade penal é alrÜ>!Jida aos diretores,
administradores ou gerentes de empresas distribuidoras de gás.

EMENDAa"Ol-CCJ
~ à ementa do projeto a seguinte redação:

... Define o crime de expor a vida, a integridade corporal, ou a
saúde de alguém, por meio do fornecimento de gás liqUefeito em recipiente
'I<'Ja adeqUDÓJ> aa Uso.

•

··

···

··

·

EMENDA n• Ol- CCJ
A pena cominada ao crime é de detenção de três meses a um ano, e
multa. Esta última, o projeto estipula no valor de oem <lias-multa.
Adminístrativament~ estabeleceu·se outra multa, em v.alor a ser arbitrado pelo
juiz ~ e, ainda, é previsto o afastamento do condenado da direção da empresa
distribuidora pelo periodo de dois anos~ a ser cumprido após o término da
execução das penas pecuniârias qu~ foram impostls.
Conforme está registrado na respectiv.l folha de tr.unitação, não
foram apresentadas emendas no prazo regimental.

Dê-se ao art. 1° do projeto a seguinte redação:
'"Art. I" Expor a perigo a vida, a integridade frsica ou a saúde de
alguém mediante a venda ou o fornecimento de gás liqüefeíto de petróleo

acondicionado em recipiente defeituoso, made.quado ou inseguro.
Pena • Detençi!o de 3 (três) meses a I (um) ano, e multa.
§ la Na mesma pena incorre o proprietário. diretor, gerente, ou
jimcionário que tenha contribuldo, po,. ação ou omissllo, para a ocorré:ncia

ll- VOTO DO RELATOR

do fato delitucso.

Genericamente, o exame da matéria re'lcla que a proposição em
não padece de vício intranspooivc1 quanto à CODStimcionalidade,

juridicidade e regimentalidade. Convém desta=, todavia, que pontos da
iniciativ.l m=em aperiêiçoamento para torná-la mais corlSCiltinea com a
realidade juridiaL
Primeiramente, COilVÓm lembrar que l' art. 1" do projeto exclui o
propriet!rio da respoosabilidade c:riminal, ~o, desse modo, a ÍlllpUI3ção

sobre os diretmes, a<lministradore ou gerentes. Em muitos casos, a gerência
apenas cumpre as determinações dos propriet!rios e estes, segnndo a
tipificação pre>ista, não são alcançados pela norma. Alér!l <lisso, bá que se
prever a hip6tese de o agente não ser distnbuidor de glÍ!j· Para incluir esla
hipótese, o tipo peoal teria que ser mais abraogente do que o fm na redaçA<
~ do original do projeto.
Outro ponto a destacar, é que o projeto estabelece pena de multa de
11111m=1 administtaâva, som preju!zo daquela cominada no capur do art. t•.

Ora, existe a possibilidade. de o Juia adequar o valor da pena ás posses de
inftator. A5sim, não procede aplicar duplamente o procedimento punitivo
Aliás, administrativamente, a pena de multa não tem can1ter de reparação do
dano. O crime COQSUIIla-se sem qoe haja conduta que configure~ direto.
Como a sanção penal jã prevê a multa de carát:er punitivo. e o erime ocorre
pela causaçã:o do risco, parece não haver fimdamento lógico para a aplicação
da multa administrativa, que deve pressupor conteúdo reparatório. Se o agente
é punido por causar risco não há reparação a ser feita. Desse modc. 2. pena

§ 2". A pena pecuniária prevista neste artigo poderá ser fiXOda em
dias-multa, observado o disposto no art. 60. § J•, do Código Penal. •

EMENDA n• 03- CCJ
Suprima-se o art. 2" do projeto. renumerando-se os

detnaf·
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CID.o\DANIA
LISTADEVOTAÇÃONOMINAL

./f$

./f"fX'5

~~~~~

TOTAL..b2_slM_f3_NÃO- ABS-

S.u,ADAS:REtJli,"IÕES,El\ID.f

~~
.d:Bõêabi-al>

/<J')~_i--~

~IIC! 01111'1~

•tiJJSsJo & tiiiSTrrlllriD
f
•
ÁS _I"a~ !19$" ·

Presidente da Comissão de Constituição, Jmtiça e Odadania

E

'lEm) FilW:. 1IPitCWJX) PEtA ~ IE ~ • .:ICSl'lÇ\
~ JIO PRllE1'0 IE LEI 00 SEamJ N9 156, IE 1995

I~ d6

COMISSÃO DE CONSTITuiÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

OF. N"Ú5"3 /..21:....JCCJ

Art.. 19 ~

a

~

lZ pet:z:óleo aaxt

1

-

Peca - Detslção de 3 (t:l:ês) alieS a 1 ( un ) am, e ~.

5 19 Na lle8lll. pena ~ c Pl'CÇ~d.ebirio, direb:lr, ~te , QU
fiD::ialÉ1o que tc!Dbl a:atr.ib.lL:b " p::r açiicJ ou Clllissiio, ps:ra a. cx::rx:riin:::t ÓJ
:fato,

del.J.i:a:mo.

§ 29 A p!IB pecLnt..irl.a ~ nes1::t1 a:rti9' poZ:E:i aer
em ~ta, ~o di$post:o no art. 6(), § 19, do~ Pm.al.
Art.. 29

Esta lei entra en

sala da Q::IDi..ssio'

Em

Nos termos regimentais c:ornuntc:o a V. ex- que em reunião realizada

a vi&!!, a Jnt:egr1dade: :f!s:1!:zt ou a lmlÍi!

a19'Jém tedim::tte ll 'VI!D&I ou o ~ de 9Ü ~to
d.1dmncb m ~ defc:1tu::lsc, ~ oa. inaegtlm.
de

v19:r

M.

Cata c1e: GUS

7 de .w.o de 1997

~t:

f1Ddl!

p;e1..1cação.

2

e

3- cr.J, cb P2:0jet:o ele I.ei cb smado

JuLio C~r~~q:o•,. que • define o

rn

156, de 1995, do atltoria d:l seaaà:%

c:e. de mp:rc a

vida, a Jntegr.i&lde o:a:p:%81.. ou

a roaú:k_ de~ _J:X)r_~ de_~~-~- ~-~t::'_de ~· defei-
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II-VOTO
Infelizmente, as pichayões transformaram·se numa fonna de
expressão consagrada em nossas cidades. Qualquer parede lisa pode ocorrer o

,'

risco de receber wna boa dose de tinta ...spray", arruinando-se a estética. quando

Doacto-ki n!' 2_848, de 7 de dezanbro de: 1940. ~c s.:ompant-.ado
de 1.qpslação ComplcmeDtar, também .atusliDd:l. de SUmub$ I! de Índices:

não o decoro.

Sist.ea:Wioo c Alfa~Rc:missivo do Código Penal. Qonot6gic:o da I..qW.a.

çáo e Alfab!:tico da lcgís!a.~o Compiementar, da Lei de lnuod~o. da Lei
das Contravenções Penais c das SU:mum.

Parece·nos, entretanto, que a pena cominada no art 163 e seu
-pãr.igrnlo"ümco e excessiva, tendo eni~Vlsta quc;miiitãS-vez:es., ·ã-CôridUfã "não é-

pcn:~ dto multa
An. 60. Na fixação da peca de "'lOIIa o juiz deve atender, principalmente, .a silua·
ção ~nômica do rêu.

Crilérios especiais da

•

AI'I<J:O~om

mais que uma estrepolia de jovens.

Certamente que a condenação de wn jovem à prisão, por tal

t«ls(ôo tNtt'rmmcdc ~~~~ IA• n:" 7,209, tk JJ <h Julho di: 19f.l.

§ 1? A multa pode ser aumentada até o triplo, se o juiz considerar que, em virtude da situação económica do réu, é ineficaz:. embora aplicada no máximo.

conduta. estará expondo-o ao contato com criminosos de grande periculosidade,
o que resultará em prejuízo para ele e para toda a

sociedade~

e,

conseqilentemente, dificultando a sua ressocialização.

Assim, no caso em tela. seria de bom alvitre que o juiz S<:mpfC:

PARECER N° 248, DE 1997

substituísse as penas restritivas de liberdade por penas restritivas de direito? a

Da Comissio de Coustituiçlo, Justiça e Cidadania
sobre o Projeto de Lei do Senado n• 260, de 1995, de
autoria do Senador Romeu Tuma, que "di nova
redaçlo aos arts. 163, 165 e 167 do Decreto--Lá n•
Z.848, de 7 de dC2CIIlbro de 1940 _ Código Penal, e dá
outras providências."

exemplo da prestação de serviços à

comunidade. exceto · quando as

ciramstâncias da conduta proibióa indicarem que tal substitui~ não seja
suficiente para intimidação.

Inexiste óbice de inconstitucionalidade ou injuridicidadc no
presente projeto.

RELATOR: Senador ROBERTO REQUIÃO

A técnica legislativa merece um pequeno reparo. uma vez que é
conveniente indicar na ementa do projeto o assunto tratado pelos artigos

alterados, visando ao bom andamento do trabalho de in.dexação de nossaS leis.
l-RELATÓRIO
-Txata~se do Projeto de Lei .do Senado n" 260, de 1995~ de autoria

do Senador Romeu Tuma. que ''dâ nova redaç:ão aos arts. 163, 165 e 167 do

Decreto-Lei n~ 2.84&, ôe 07 de dezembro de 1940 - Códiga Pêiiâl.

ê

Isto posto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei do Senado

n• 260, de 1995-. cOni as seguiii1CS e1:nenda5:

dá õüir.iS
Emenda o• 1- CCJ

providências...

.... ·•.

~ ;rojeto amplia a tipificação do ~ de dano COilSlallte dos

referidos artigos do Código

Penal,

incluindo a

conduta

Dê~se a

seguinte redação à émenta do projeto:

proibida de
"Dispõe sobre o crime de dano? alterando os arts. 163, 165 e 167

"conspurcar".

do Decreto-Lei n• 2.848, de 07 de deumbro de 1940 -Código Penal"
O crime de dano é "também agravado se cometido' com o emprego
de qualquer tipo de tinta, piche ou produto

semelhante~

ou de maneira furtiva ou

EJ:Õenda n• 2- CCJ

dissimulada.

Inciua...se no Código Penal. em segaida ao art.
A aç:ão penal passa a ser iniciada mediante rcpresentaçlo, quando

167~ c:onstante

do

art. t• do projeto, o seguinte art. 167- A:

presentes as circunstâncias do crime qualificado acima indicadas, ou se o crime

é cometido por motivo egolstico ou com prejuízo considerável parn a vitima.

No prazo regimentai não foram oferecidas emendas.

Art. !" ......................................................--········-··--··-· .

Art./67 ··············································-·············-··-··---·-·
Art. 167-A. Nos casos da crime de conspurcar coisa alheia.
constante do "caput" do art. 163, e seu parágrafo. n•s IV. V e

Eo relatório.

VI. e co1sa tombada pela autoridade competente em vinude
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de 110lor artlstico, arqueol6g1co ou histÓrico, cmutante ao
art.. ) 6.5, o ;ur: substiturrá a pena privalrva de libert:iaf;k por

pre.staçiJo de servrços â comunuiade. sempre que as
cm:unstáncias lm:hcarem que tal poza é sufictente.

Sala da Conussão, 23 de abril de 1997.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
LISTA DE VOTAÇÃO NOMINAL

/ZS

o{!t:fb /~

rorAL_il_sll\i_jLN~o- ABs__::::

sALA n;sREUN10ES,J!:M_;)J?' Y_! ~; 1
1
---~;_ :··- y?"M<ti:X;-Senador~nuudoC.bnd

Presi4ente da Comissão de Constituiçio, Justiça e Cidadania
TEXTO FINAL APROVADO PULA COMISSÃO OE CONSTlTUIÇÃO, JU~IÇA E
CIDADANIA, AO PROJETO DI! L[!.l DO SENADO N-260, DE 1995

"JJi:'ipiie .mbre o cnme de

dmw,

Arl. 163. /)l!."truir~ imlti(i:ur. dctcriun._tr

u11

c:urr:rpun.:ttr ,"<Ji:w

alheia:
/'CJU.l ...... _,, __ , ................ _,,, ••••••••••••••••••••••••• _,,, •• _ •• , ........... _

/lur«t:rtrfa úuic:o. :ic o crime. é r:umctidcJ:

alteramlu o.• art.'i. 163, 165 e 167 do
Jfi:crcto-l..ci

n"'

2.8-1~.

di!

07 di!

dt:;cmbro de /9-10- (:cíd1;.:o l'enal. •·

V - c:rnn u c!llt[JI"r!J;ll ele qrwlt[llei" lipu de tiulct, pid1r:, 011
fii"OtlrfltJ ;sCJm.!llrUitfc;

VI -de maneira fi1rtivu

«JU

Ji,,·.o;im,/i.lllu.

1 t!ltf1- ··--··-··-··--··---···············-···-~--·...•••••.....---·-·····
1

(} CONCiJl/i,\:~0 NACIONAL /JiiC/1/:iA:

Arl. l' 0> mls. lú} c lú5 c 167 do Dccn:lo-Lci u•
c.lc1.cm1Jro tlc P.NO, p:.s:mm 01 vigur;tr com 01 scu.ulnlc rcdaçào:

Art. /CiJ. Dc.•truir, imtUU:::.ar. ,Jcteriorur uu CQII.'ifJitrcar coi,\(1
H·l~.

de 07 de

IOI!IQc~d.cJ_]~Ict _@_l(Jridm!IJ. _ÇJ!tli[JCleJr/e r!l/l

urtl'iiÜ:CJ, urqru:.o!ú1-:icu ou Jústárkv.

1•rrtuJc de vctlur
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PARE_CERN" 249. DE 1997

. ··=---

l'tJta ························---·-···..·-·····------...·--=-~~··~·

Da Comisslo de Constitui~~ Justiça e Cidadania,

Art. 167. Nus ccuos cl(J "''UJilfl" da art. i6J c ÚCJ arf. J(j.J
samcutc s~ {Jrucecll! mcdimtfl! queixa: e i/us.JW:i;ra 11'. V e Y(
d<J parõr,rcr[rJ t.fU Url. /63, Vlt::dlatl(l! fCJII'CSI!IllaÇÜV.

1obre o Projeto de Lei do Senado n• 268, de 1995, de
autoria do Senador Emandes Amorim,. que "dispõe
sobre a revido e a nulidade de processo de crime de
responsabilidade, nos casos que menciona e dá outras

'
Arl. 167-tL Nm; ca.•ws elo cn'me &! couspnrcar
cot.w alheia,

provid&cias".

coJLttaulcdo .. coprct" do art. 163, c seu parágrufo. n"'s /V, V c
RELATOR: Senador ROMEU TUMA

VI, c coisa tombada pclu autoridade c:ampctcnte cm 1•irlude
de valor artl.sliC<l, arcfucoldgicn ou hislúrica, cwrstalllC elo

1- RELATÓRIO

art. 165, ajltiz sub.tlilliilá cr pena privativa dc'lihcrdadc por
prestação clt: scr\•içus à comuuidade, s~mprc

ar

tJIIC

Encontra-se sob exame da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA o Projelo de Lei do Senado n• 268, de 1995, que
"disp& SDb~ a rms4o e 11 mtlidntk dt! processo Jt! crime tle rerponsabitiJatle, nos amn

rirrmrstâllrin'i indicarem tfliC' tal fWIJn é .tl!ficieule. .·.

que menciona e dtí outras prtniJêndas ".

De autoria do Exm" Sr. Senador ERNANDES AM:ORIM. a
Jxoposição eril tela Visã a pCimítir-Qu6 o Podei Judiciáiio procCda à revido e à
decretaçao da nulidade de processo de crime de responsabilidade, ..quando
esse ou seu objeto não tenha sido perfeitamente identificado na origem,
observadas em todas as suas fases o direito ao Contraditório e ampla defesa,
com os meios c recursos a ela inerentes...

Art. 2• Esla Lei cnlm cm vigor n., dala de sua Jmblicaçao

Art. J• Revogam-se ns disposições cm contrãrio.

Uma vez submetida ao Poder Judiciãrio, a pena de perda ou
suspensão de direitos politicas poderá ser revista e anulada caso a Justiça
absolva o n!u (art. 1", parágrafo imico).
Senacbr Bml:AROO CASRliL
P:re&idente da. Q:::cni.s.são de u:nstituioãc,

.:h..:s"'-l.Ç•J

e Cidadania

Em seu art. 2", a iniciativa em apreço confere ao acusado o pleno
excrcicio dos seus direitos e a imediata posse de seus bens~ caso ••seja
dec:lar.Jda nula a penalidade de perda ou suspensão de din::itos políticos...
11- DOS ASPECfOS JURÍDICOS E DO MÉRITO

COMISSÃO OE CONSTITUIÇAO, JUSTIÇA E CIDADANIA

a) Da aaturrza do crime de responsabilidade

'

Btasilia. 23 óe

Abril de

1997-

Sabiamente previsto no texto constitucional, o crime de
responsabilidade se inspira cm fundamentos de ordem politica. Como lembra
PAULO BROSSARD em O Jmpcachmcnl (? ed .• ampl. e atual.. São Paulo:
Saraiva.l992. p.4):
"Desde que: as autoridades políticas desempenham funções,
nilo por dircilo próprio. mas como agentes e servidores da
naçlo ( .•.)da qual derivam os seus titulas para o exercício dos
cargos politicas. seja por clc:içlo. seja por qualquer ovtra
fonna ·de legal de provimento~ desde que se não admih a
im:sponsabilicbde
outron
consagrada
nas
antigas
Monarquias, qumdo Oi grandes servidores cnun antes
ministros da coroa que do país. e apenas perante o rei
respondiam:- -como-este respondia somente: perante Deus,
único juiz a que prestava contas; desde que o povo passou a
&-oCisrencta pOiffiCã, -a diSCiplina da responsabilidade do
-~õ-_:.~veq~~-~--l!_u;tn~d.QS_ ~bl~~ básicos _da
orgln1Z8Çio estatal. nlo tendo faltado mesmo quem visse ua
~i~tlt~e d~ çlicar-sc: aos~go~~~ o p_riaclpio da
responsabilidade o lraÇO distintivo do Estado Moderno.'"

Nos termos regimentais comunico a V.Ex- que em reunião realizada
...::,....::::::..:"""':::::::•_ _;esta ÇCXl}issão

~, o::m as ~ n9s o~ e 02 - a:J,

o Projeto de Lei d:l Sel'llléo n9 260. de 1995. de autoria m Sr.tSenaã:Jr 101eu
'I'Uim, que

"Di :na..a re:hcão .80S mts. 163, 165 e 167 cb

~i

n9""" 2._848,

de 07 da~ de 1940- cód1.p Pmal.. e dã O'llt..nS ~·"

Poder-se-ia concluir este trecho com outro do mcsino autor quando
=·~<rn-~""'~:-~g~J~~ ~~nsabi_lld~4e é_i~parável do ~<;~nceito de democracia.
E o impeochmcnf constituiu eficaz instrumento de apuração de
responsabilidade e, por conseguinte,'dc aprimoramento da democracia•• (opus
Cordialmente.

.:

'

..

:.•&;;r.~ ..

CÍ(.

.·

senad~~~ardo Cabral
Presidente da Com1ssão de Consllluiçáo, Jusbçc; e C1dadan1a

p. 7).

Arrematando o enfoque, é oportuno citar-CRETELLA JúNIOR (m
_ 129 __ll]rpeqch_mcni nq P:ir_eitQ_Brasil~iro, _S;Jo Paul()_;_ gd.__Rey. çiq_s_ TrjbUl!ajs,
1992, pp. 17 e 18) quando afinna que:
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..N!o há menor dúvida de que o impcachmcm. medida
excepcional, é instituto de canitcr politico. mas adstrito a rito,
por excelência juridico, no qual o a<:usado tem a mais ampla
defesa. com base no c.ontraditõrjo. Devem os julgadores zelar
para que esteja presente o Drrc P.IJ?Ce.-.."1. oj'/011:.

Nos Estados Unidos, O~or Summer, no caso do
Presidente Johnson. disse. hã muit?s anos, que o lmpcachment
'é jui:o pt'fitl(:u f!nt .fCU toerdadcil·o caráter. prtJt'edimr:ntc
{HJiíltw, CcJm propú.,·ita:; polírrco;r;, firnc/alÚJ em t:1r(pas
politrca.~. nr;os C'umulcraçcic.~ mntmbem a um CtJtpo poliiicu
c stlhurcliuado a um Jlllgonrcnta [XJ!íticu •.

Ê o impcadtmcnt um processo de acusação de natureza
politica. imaginado menos para punir o culpado do que para
garaatir a sociedade- contra a malversação do funcianirio.

Não objetivando a prmiçiJCJ mas à 'descida. do pedestal\
afastamcmo, ã destituição do cargo por imputação de algum
fato ou fatos. de tal maneira que se estes em:outnrcm
comspondencia na incriminação comum o Chefe do
Executivo será entregue à Jusriç& que o proeessari por
aplicaçilo do Código Penal. O 1mpcachment. perante o direito
brasileiro. não tem carátcT jurisdicional. É ·substancialmente
administrativo. valendo como ums defesa da pessoa juridica
de direito politico. de clCistCtlcia necessiria. contra o 1mprab11s
adnúmstra1aY'.

Das transcrições efetuadas, evidencia-se o fato de que o crime de
responsabilidade tem natureza politica e, por este fato. não pode ser julgado
em outro foro que não o próprio foro politico. Representa. pois, esselilstítuto
verdadeiro mecanismo de controle horizontal do poder politico, confonne
ensina Loewenstein, no qual um poder tem a incum~ncia de limitar os
excessos praticados pelo outro. Se o excesso ofender a confiança popular, a
consequência deve ser o afastamento e a destituição do acusado do cargo que
ocupa, ou seja. o tmpcachmcm.
Assim, a admissibilidade da acusação ê competência do foro
politico. É o parlamento o órgão estatal que estã investido de .mandato popular
equivalente ao que foi conferido aos administradores, de vez que tal poder do
Parlamento deriva da vontade popular e sintetiza a própria consciência do
povo, num dado momento histórico.

Em razão da natureza do delito, que atinge, na essCncia, a vontade
coletiva. os interesses políticos básicos da"'SSCiedade, outra não poderia ser a
coocepção do mecanismo, senão a que llie foi conferida.
b) Da Lei n'" 1.079, de lO de abril de 1950
A lei em tela ..define os
respectivo processo de julgamento"'.

.

~-.

·<

crimei:U~-

responsabilidade e regula o

\

O art. 2° do aludido diploma legal estabelece que a pena para o
crime, ainda que tentado, é a Hpc:rda do cargo, com inabilitação, até cineo
anos, para o exercicio de qualquer função pública,. imposta pelo Senado

Fedetal ...".

.

Em termos do processo, a acusação (arts. 19 e S(?g.) requer juizo de
admissibilidade, ocasião em que será analisada a consistência da den(mcia,
ouvidas ainda as testemunhas e apreciada a contestação do acusado. Só então
haver.i pronunciamento da comissão especial sobre a procedência ou
improcedência da denúncia, cujo parecer deverá ser submetido ao Plenário da
Câmara dos Deputados.
Considerando ainda a existência dos tipos penais estabelecidos na
lei, estão presentes os elementos necessârios para imputação do crime ao
agente infrator. Ademais, cumpre lembrar que a acusação é parte do processo,
ou seja, são os procedimentos que ocorrem apenas na fase de admissão da
denUncia. O julgamento dar-se-3. perante o Senado Federal, depois de recebida
a peça vestibular que e o decreto de acusação (art. 24). No julgamento, poderá
o acusado se defender, apresent:mdo, inclusive, novas pro...-as (art. 25). As
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disposições da lei nao ferem~ portanto, o prin<:ipio constitucional inscrito no
art. S"~ LV, que garante a ampla defesa aos acusados em geral.
c) Do projeto sob exame

A iniciativa em apreço visa a submeter o processo à revisão do
Poder Judiciário, quando o objeto da denúncia não tenha sido perfeitamente'
identificado. Ora:. examinar a idoneidade da denüncía é. função da Câma;a -dos
Deputados. Se a denúncia é. inepta, 6 dever da Câmam arquivá-la. Não se pode
esperar oü.frõ-ciJffipõrfatllC:nto. as-- principias do direito continuam regendo o
processo, mesmo que este ocomt no âmbito do leGislativo.
· Considerada sua natureza politica, não poderia haver outro
julgamento sobre a mesma matéria. Portanto, a competência é dada
constitucionalmente ao Parlamento (C. F., an. 86), que deverá proceder ao
julgamento, sem que haja lesão a direito individual. Desse modo, afaste-se, de
inicio, qualquer idéia de se conferir,. mediante lei, dupla competência para que
se emita juizo de admissibilidade sobre a acusação em tal'cspécic de crime.
Como exposto anterionnen.te, o crime é de natureza política e só o Poder
Legislativo tem competência para deliberar sobre a procedência da deníancia.
Em seu parágrafo imico, ·a projeto, tOOav;a, admite a revisão quando
se refere ao poder de "absolvição do réu"', o que, a nosso modesto ver, incide
na institucionalização de um duplo juizo sobre o crime de responsabilidade~
contrariando a natureza do instituto. conforme já referido anterionnente.

Há que se estabelecer diferença entre submeter ao Poder Judiciário
lesão a direito individual consagrado no ordenamento, sobre a qual pode ser
invocada prestação jurisdicional, consoante o disposto no art. SO, XXXV~ da
Constituição Fedem!, e o ato legal de conferir competência originária para que
se emitajufzo revisional de atas da atribuição exclusiva de outro Poder.
~o

não significa que se preconize a exclusão da· apreciação do
todi aineaÇaOíileSãcl3airC:ItOo.indi"Vidual, quando houver
caso concreto a ser apreciada. Na.ol>roc:Cde, todavia, alternativa que permita a
institucionalização de hipótese de revisão ln gemere, como fonna de se garantir
a çorreção do processo de ~putaçilo do c:rime de responsabilidade.

Poder iudiciário de

Cabe frisar, tambe~. que a indisponibilidade de bens está prevista
no art. 7" da Lei n• 8.429, de 2 de junho de 1992. À citada lei estabelece que
•~quando o ato de improbidade causar lesão ao património público ou ensejar
enriquecimento ilícito, eaberá · ·a autoridade administrativa cotnpetente
representar ao Ministério Público., para a indisponibilidade dos bens do
indiciado"'. Em caso de impcachmcnt, o fato é notório e caberá a autoridade do
Ministério Público acomp."Uthar o processo para verificar a ocorrência de
hipótese prevista na citada Lei n11 8.429/92. Assim, nllo se confunde o processo
relativo ao lmpeachment com outras medidas legais que decorrem do ato ílicisó
praticado pelo administrador.

111 -CONCLUSÃO
Diante do exposto, conclui-se que a proposição sob exame não
rnodific3 as disposições legais já existentes. Com efeito, a Constituição Federal
admite.. conforme já foi visto. que se recorra ao Judiciário quando houver
ameaça ou lesão a direito individual.
Se se considerar. aínda. q~e a iniciativa confere poderes revísionais
3. Justiça para examinar in tDIZim juízo de admissibilidade da denUncia,. estar-

se-ia ferindo a natureza do institutO, o qual deriva do próprio texto da
Constituição.
·
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Assim~ é forçoso admitir que o projeto peca pela falta de consistente
objeto que tenha o poder de inovar. obedecidos parâmetros adequados e o

arcabouço jtaidico peninente.

Em consc:qnência, resta opinar contrariamcPte à aprovaçJo do
Projeto de Lei do Senado n'268, de 1995.

Sala da Comissão, em 7 de na1o de 1977

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
LISTADEVOTAÇÃONOMINAL

COMISSÃO DE CONSTI1UIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Srasilia,

eul

a de

.m de

Senhor PreSidente,

Nos termos reglmerllaiS CCXT'lUOICO a V.Ex" qoo em r~ realiZada

1997

/'?5 o?6 i/
9'Sl
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CAP1TI.R.O II

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA PE/..4. SECRETARIA. -GERAL DA MESA.

DAAC!lS"ÇAO

~-~

Tltulo 11 -Dos: otreHos • Garantias Func;lamOntai~
Cllpltulo 1- Dos: Direl1os • Devere:~ Individuais e cot«ivos

-

(Alt. !5•1

Art..!i.•TOdOSda iguaispenlnte alei. semdiseinçlo de QtJalquernatureza. garantindo-se
aos brasiklirose aos~ residentes no Pais a in~Mtabilidade do dlf'erto lll Vida, i ltberdede,

t. ~. • segurança o • proprieQade. nos termos seguintes:

1

~-alei nAo e.xdulr6 d.Q a~açfto do Poder .Judidãrio ~o ou ameaça a dk'eito;

LV· ltOS lit~g~:ntes, l!lm pC'OCeS50 judicial ou admitltslmtlVO, e aos acusados em ge1'81 $lo
~UTados o c:ontraciH6no e .a ampla defesa. com os meios e reaJf50$ a ela .nerentes;

Titulo IV- Da OrganiDç.lo dos Pocllt11s

C&pftulo P -Do Poder Executivo

a.ç.&o III. Da Respon:Ubilidade do Pruklente c!a Repúblíea

Art. 19. Rec:d:llda a denúncia scri lJda no expediente da leldo KgUictc e dapacbad? a ama comls&lo csptd.J. ~dta, da qual, ~opcm. ~ a ~va
propor'ÇAO. ~tes ck ~ os partldos pan cpiuar a6bte • ~~~Cama.
Art. :W. A comW.So a que alude o artigo anterior R ft1IZl1r;1 deut:o de -f8
hcnLs e. dcpoJs de. t:kgu seu pruldcllt~ ~ relator. cmü:irá parece. dc:atto do Pf&%0
de de: dias. .t.bre se a denúncia deve ser ou n!o Julgada objeto de delLbcraçlo.
~~.':"~= ~o proceder b dUigladu que Julgar neces·

.S:. .

I I• O JNftCU' da ~ ~ &eda lLdo DO expedknte da &eaSo da Cl·
me.ra dos Deputado& e publicado IDI:egralmcntc no Diirio do ConQft:SSO Nadon.J
.u publicaçOea ser dbtribuida&

c cm avul.lol juntamc:ute com a dcDWJoa. devendo
a todos os deputados.

§ 2• Qll&rerta e dto horas após a puhll~ oficial do parecer da Comialo
apcdal ltti o mesmo 1Dduldo, cm primeiro lugar. Da ordem do' dia da C6mara dos
Deputados. para uma ~ única.

(Art. 11)

M.IL MmlticSIIa ac:usaç.Ao cootra o Pl'eSid«<UU di! Ro;MitJtica, por dois ten;os tt1 Clma!'li
dcs Deput.8cloS, Mri ele autJrnetido a jlügamento pen.nte o SUpmno Tlibllnal Federal. nas
lnfraç:õeS pen.ats comuns. ou pen~nte o Senado Federal, nos cnmes de msponubllidade

5 1 .• O Pmlded.e ftclrâ suspenso de suas fun9!5es·
1• nas lnffaç6cs penaíS comuns, se RtCCtlida a denUnCbl ou ~me pelo Supremo
TdbuMI~t:

11· nosertmes do responsabilidade. após a instau~ç:Ao do processo pelo senado Feder.ll.

f 2.• Se, dococridO o prazo óe cento e oitenta d.as, o julgamento nlo estiver conduldo,
oessMi oaf&SIIImentodOPrestdente, sem Pfl'fuizo do rogt~Tar prossegulmento<loprooes$()
§ 3.• Enquanto n10 sobteVier sentença condenatóna, nas inlraç:Oes comuns. o Presidente da
Rep:iblk:a niO estar* sujelkla pnslO.
§
o~ c1a República. tu1 vig6nda de uu mandato, nlo pode ser
itispoil s bl!rtado porato:sestranbosaoe.xerdoo de suas klnÇ6es.

.c.•

CAPITIILO W

DO ]f4GAMBNTQ
Art. 24. Rea:bldo DO Senado o ckcreto de ac:uuçlo com o proc:asa aMado
pc1ll Gamara C.C. Dcpatadol c aprcscataào e libelo pela ccml&do aasadota. ftmete~
ri o Ptaidcnte cópia dr melo ao acasado. qu~. na mama ocaiAo c DOI termo& dos
parignfc. 2' e 3• do a:t. 13, &Cri oetiftado para co~ em. dia p:eftudo
~oSeudo.
Pançn.fo úaico. Ao Prcddcntc do Supremo Trllnmal Federal mviar-se--.i o

procaso UI odgúW. coca a comanla~ do dia designado pua o jul;amento.

=

Art. 25. O ac:asado comparect:rá. por .sl ou peb ae~ advogados. podeodo.
aJada. ofrnccr DOVOS ~ ~ , prow..

-·LEJ N• 1.o79 - DE 10 DE ABRIL DE 1950
Dqine os erima de ~ida:le t ~gula o ~PO p:oc:eao de ju!gantento.
O Pruldente da Repóbliea:
Paço saber qae o Coa9fCSSQ Nadcaal ckc:da e ~ aaDdoao a sequlMe Lei:

PARTE PRIMI!IRA

DO PRESIDENI'E. DA RI!P!lBLICA E MINISTROS DE 1!5l'ADO
.Art. 1• Slo crime:s de ~Uidade os que ata ld apa::iBca.
Art. 'Z' O. crimes defimdc:lo uMa kl. ainda qumdo almplem2C"!Jte tc:Dtados. do
passtvds da 'J'CI& de perda do cargo. com tnabiJita.Çio, at~ dno:t aDOL para o uer~
ddo de qulquer fuDÇio p6hllca. 1mpolta pelo SeDado Peáeral DO& proc.euca: coatra o
-Praddr:Dte da RepUblica ou Mlnlsttos de Eabdo. ccmtra os MltJbtroa do Supraao
TdhazW. Federal ou cootn o ~ GuaJ da R.ep6bllca.

CAPtTULOV

DOS CliJMBS CONTRA A PROBIDADE DA ADMINISTRAÇAO
$lo c:rtmea de:
hmcfede caatra .. prdJidadc Da ~:
cadtlr ou l'da'dar ~ a pablk:açlo\da Jds e ~ óo Poder

- "é.Art. g..

::...-1 I.eplotlw ....... do Pod<r \
.
2 - DIO 'J'ra:ta' ao ~ Nadou~. dtttt:To de .e:acata dt.u ap6l a abf!r..
tara da ·..ao legtdat:lva. • CDIItU ~ ao uerddo aotaior:
3 - 1110 'tomar cfetiw. • lUF
MJd.de . . . :letiS subol 1:
d
quaDdo m~~~
alfata em cleUto fmdocall oa na ~ de atol coatrlrio& t. ·C
'çlo·
<-...,dlre«~<mcoú=-d<loxma_,.,.~-.,..

-da~
5 - lafrfogir. DO provbDeato dos ~ p6bliOlS. U :aonaal kp:h;
6 - .-r de ~ ou ameaça caotrt ftmcioc*lo p6blic:o poaa ~ a

proc::eder·lk:Qalmc:att. bem Olll10 ~-« de aabOmo 011 de ~ outra fenDa
de c:ati"'IPÇÇI para o mamo fim;
.
7 - ·proceder de. lbDdo lDr:oaq)at:tvd c:an a dl~. a boara e o ck<6ro do

-

CAP1TULO VI
DOS ClliMES CONTRA A W ORÇAMENTARIA

_.Art._.26.c __ No C&SO

~ ~~_matar!

~~~ ~:-~:usado

o_ Pralckctc DOVO dia para o JWg...
um--advo;ado. a quem ae ~ o

Art. ZJ, No dill apruado peta o julgma.cnto prdCiltcs o a.cusado. seus advo-.
9adoa. ou o dcfcD.sor oc:mtaclo a .sua revelia e a comissao acuudora o Pruicktlte
do Sapcuao TribmW Pcdera1. abrindo a aessllo. maoda.t;t ler o processo prepan;~
tóào. o llbdo e 01 artiQOS de: defesa; cm seguida lDqu.lrlr.i u tatemtmha:s. qu~ de·
'\ledct depor púbUcamentc c fora da presença UlliU du outras.

Art. 28. Qalqcer membro da Comis:clo :ac:audora ou do Senado, e ~ as-

sim o a.cus?do ou. aeu.s advogados. poder~o requerer que se laçam às tnlemu~
peroantu que Julgarem aeasúrlas.

f-

LEI N. 8.429 - DE 2 DE JUNHO DE lJI92
Diç6e .obre - aan~ aplid.wili ao~~ -.n• pób~ :uo• c.-...
de enriquecimento :iUcito no cerc:{c:io de mand.ato, c:arso,
empn>go ou
no.odmima- pt!blica dirota,
indireta. ou fandaci.onale d4. outras pnmd6Dcl.u
.Art. "r.'

quando o

ato

de improbidade cauaar lMlo .a patrimôllio p6hlico ou

~ .nriq~nto illcito. eaberâ. a autoridad. ~ti.'ft nepollÁ.'r'Ol pt•

~~ao Miniat6rio P6hlico, paraa~odo.bmado

. P~o !mico. A iodiaponibilidade a que ao ...r.r. o ..caput" deata artiso
reeair' .abre~ que~ o intlef;Ztl ~do daDo. ou ltObre oact'61·
cimo p&trimoDial rMUltan.te do enriquocime:lto ilk:ito.

PARECER N" 250, DE 1997
Da Comiss~o de ConstitWçlo, Justiça e CidodaDia,
sobre o PrOjeto de Lei do Senado n• 47., de 1996, de
autoria do Seaador Gilberto Miranda, que altera
dispositivos da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993,
determinando a çrovaçlo privia dos editais de
licitaçlo pelos TribDDais de Contas."

RELATOR: Senador FRANCELINO PEREIRA

Art. 10. S1o cria1e1 de a ;
MJd:p& coutra • ld cxçamc:cdria:
1 - Nlo apraeatu ao Coogn:ao Nac::loul a propocta do c:rça:mcDto da Rc-

p6blla """ do!$ ...... d< cada ...... ~'
2 - Bxccder ca 1rampol'tlll'. Rm aatodmç.lo k;.al. as w:rbu do ~:
3 - Reallz:ar o atOmo Ce verbas;
-i - lnfrl.n;tr, pa~te, e De: qu:p1quer modo, d1spo:dtivo da ld OI"ÇÇIDlUl·

......

É submetido ao exame desta Comissão o Projeto de
Lei do Senado N" 47, de 1996, de autoria do nobre Senador
Gilberto Miranda, que altera dispositivos da Lei n• 8.666, de 21

-
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de junho de 1993. estabelccen•lo que w As minutas de editais de
lidtação, bem como as dos contratos, acordos,convênios ou
ajustes scri\o previamente examinadas e aprovadas pelo
Tribunal de Contas eompetente,que determinará aos órgios
ou entidades da Administraçi\o interessada a adocllo das
medidas corretivas pertinentes."
O sistema de registro prévio dos contratos já vigorou
na legislação brnsileira até l !'67. De fato, pela lei n' 830, de
1949, os contratos só eram considerados perfeitos após seu
registro no Tribunal de Conta~ da União, o que provocou uma
acumulação de processos no TCU, em P~J.~zo para as atividades
administrativas do Governo e o própriotfbunal.

A Constituição de 1967 e o Decreto-Lei n• 199. de
1967. mudnram o regime do •egistro prévio para o do exame a
posteriori . com o estabelecimento do sistema das "uditorias• e
inspeções in loco. Essa práti~a foi posteriormente confinnada
pela Constituição de 1988 e pc:la Lei Orgânica do Tribunal de
Contas da União (Lei n' 8.443. de 16 de feveneiro de 1992.)
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poder público do Pais, que a "xigência da aprovação prévia dos
editais ::cabnrá emperrando a atividade administrativa e causando
transtornos incontornáveis no processo de licitação.

Além disso. o sistema aluai tem se revelado~
possibilitando ao Tribunal de Contas da União acompanhar, pela
publicação no Diário Oficial da União. os editais ae licitação,
detectar a ilegalidade~ se houv•:r. e detenninar~ tempestivamente,
que os responsáveis adotcm as providências necessárias à sua

regularização.
O projeto não tem VICIO de iniciativa e supre os
requisitos de constitucionalidade, juridicidade e técnica
legislativa. mas no mérito. cm razão dos motivos acima expostos,
somos pela sua rejeição.

Entendemos que persistem boje, mais do que nunca.
as razões que levaram o legislador a mudar a sistemática de
apreciação dos editais de licitação pelo Tribunal de Contas da
União. É tão grande o volum~ de documentos produzidos pelo

COMISSÃO DE CONSTITIJIÇÃQ, JUSTIÇA E CIDADANIA
LISTADEVOTAÇÃONO"'UNAL

-

,f'LS t/~/9.{

. SA,MDAS ~!n'olÕES,Ei\l{,l l
r--::~:~::::;;/~2<5

ABS.....::::._

'.

Oú2,L

·- .-.- . -· . .. - .

Se_'!.;d<>r Beraanlo Cabral

Presidente d::r C""OníJSsão de Ccn.stituição, Justiça e Cidadania
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forçar que a ação de procura de adolescentes ou crianças ..reclamados(... ) como
desaparecidos" junto ã Delegacia de Policia ou MinistC:rio Público seja ..efetivada
imediatamente•·.

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Brasil1a. 5 de

ril..lO

de 1997

"' Depreende-se do texto a intenção de garantir que todos os meios
sejam utihzados na busca de desaparecidos, pots explicita que seja feita
"mclusiVe mediante ampla diwlgaç~o de fotografias deles...

O objetivo da proposta, parece-nos, é de evr.tar que as autoridades
poiic1ais esperem pelo prazo de vinte e quatro horas para iniciar a investigação,
como habttualmente ocorre. tanto no Brasil, quanto em vários outros países.

Senhor Pres1dente,

Nos tennos reg~mentals comunico a V.Exa que em reumâo realizada

__
Esse pr~dimento _se justifit:a porque criaf!Ç~~ e _adolescentes
-·comumcnte afastam-se
pÕr
castlgõ, -ora pãr- espirita de
-~ntura e,___após algumas horas, retomam ilesos., sem ter consciência dos
problemas que poetem ter acarretaao.

de casa:- ora- recao -de

autoria <b Senad:lr Gilberto Hiranda 1 gue • ,;~oltcra ~l.tl.VOS da_~&.;. r;y ~~.,66_G,.._

de 21 de jurll'o de 1993, ~ a aprovaç.i:> ~..a d:l:s edita~ ~ licitac~
pelos Trll:!urJais de o:ntas".

Seriamos, pois., a principio, favoráveis a que as autoridades
mantivc:ssetn.-cssa- atitUde de prudertcía. que· re.c:omenaa uma -espera cõmpãtivel-- ~m_tm.l.~~to Y9IYIJ.~Q_~!ll~OI§_4_e i~Q~

_._ .......Entretaato,_o_crescim~to da violência,. dos abusos sexuais, do
tráfico de bebés e de olllraS mazelas. a que nossos pequeuos estão sujeitos. leva-nos=a-'pQnderar a "questão c apoíat íntciativas que contribuam para dar-lhes mais
segurança.
=-A· fonna como está redigida a proposta merece alguns repat,Js,
oQUC: DOS levou a modificar o lexto. Em n..,.. .s,a
versão. procuramos captar os objetivos do projeto, ao mesmo tempo que
... J:vitamosJntcrferir_no.modo de fimcionamento dos órdos corm:x:tentes.
inob513ritC -õ meiifu âOS PiCiposãõs.;

Somos, pois, pela aprovação do Projdo de Lei do Senado n" 113196,

LEGISLAÇÃO CITADA. ANEXADA

PELA. SECRETARIA.-GERALDA };[ESA

na fonna do Substitutivo a segujr:

LEI N. 8.443- DE 16 DE JULHO DE 1992
Di•põe .obre a Lei Orgânica. do Tribunal de Contas da Ulli.A.o

e dâ. outru providências

EMENDA N" 1-CCJ (Substitutivo)

O Presidente da República.
Faço .aabêr que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
--Aaescm~a anlgo

DECRETC).LE! N. 199- DE.25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sôbre a Lei Orrãulea do Tribunal de Contas da União
e di. out.ra.s pro'ridCncias

LEI N. 83() -

DE-;:;-DE

SETE~BRO DE 1949

tk JWito

«

O l.d n" 8.069, de I J
1990, detemthttlltdo o

illiao
- · "' ~ d<
~o«~~
ado/act:lf(~.

O CONGRESSO NACIONAL doc:reta:

Reorganb.& o Tribunal de Contas da União

O Presidente da República:
Faço saber qc.e 'O Congresso Nacional decreta e eu sanoono a seguir:tte Lei:

PARECER N" 251, DE 1997
Da. Comissio de Constituiçlo, Justiça e Cidadania,
sobre o PLS n• 113/96, de autoria do Senador
Emaodes Amorim, que "altera a Lei n• 8.069, de 13
de julho de 1990, determinando a busea imediata de
criança ou
adolescente reclamados como
desaparecidos•.,

Art. 1° Acrescente--se o ~ituc· artigo, sob o aümero 265, à Lei rf 8.069.
de 13 de julho de 1990, renumenndo-sc: os demais:

"Art. 265. Os IÍIJ!lia.-. ctnnpt!fmr~.. darão início d imuligoçdo
tia de<>aparccrmemo dl! cnonça t! odolesanle no JmiZO
mát1mo d, <;ets hnras upõs nnujicoçilo.

Paré·.:rq_{G íínico. ..fs prilneiras prmridâtcias inchdnlo
coowmca.io à Pc/leia RDdm>iána, aos ponos e oeroponos.
assrm COI:IO âs companltku de lrauportes. sendo fomecidos
e/emenros necessário... à identrficoçiJo do destrpan:cido. ..

RELATOR: Senador JOSÊ BIANCO
O .projeto de lei em pauLa, de autoria do Senador Etnandes Amcrim,
acrescenta paragrafo ao art. 17 da Lei D0 8.069, de 13 de juilio de 1990, para

Art. 3° Revogam--se as disposir.ões cm coatririo.
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• Ptesidc:cte

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CJD~<\DA.NIA
LISTA DE VOTAÇÃO

TOTAL1L_ SIM _f_/

NÃO~

ABS..::::::__

NO~flNAL f7L S

/4 )9,5

lu) 19 f

\

TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA, SOBRE O PROJETO DE LEI DO SENADO N" 113,
DE 1996.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1• Acrcscente·se o seguinle artigo, sob o número 265, à Lei n° 8.069,
de 13 de julho de 1990. remunerando--se os demais:

PROJETO DE LEI DO SENADO (SUBSTITUfJVO) N" !13/9G
Acnm:enta amgo iJ Le1 n"' E! 069. de J3
de ptlho dt: 1990, dcrummandu o
mic1o tmed1ato de •m'C~ugação de
dc,çaparccmtemo
dr:
crtança
adokrccnrc.

"Art. 265. O.'i órgão.-; competentes darão m;cia à im•esltRação
do desaparecimento de criança c odnle.rcentc no prazo
máximo de seis horas aptis notificação.

Parágrafo únrco. As prmzelras providências mduirão
.comumcado à Polícia Rodoviária, aos portos e aeroportos.
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como às companh1a.t de transportes, sendo fornecidos
elementos nccesscirm.r â idcntrficaçiio do dcsaparecrdo. "

a.f.tlm

Art.. r Esta lei entra em vigor na data de sua pubiicação
Art. 3• Revogam·se as disposições em contr:irio.
Cordt~!~te,

Sala das Comissões, 7 de maio de 1997.

~

(;:nu§(:: -.

~oadór

Bernardo Cabral

Pres1dente da Comtssão de C~stltuJção. Jusllça e CKiadanra

PARECER N" 252, DE 1997
Da Comisslõ, de Constituiçio, Justiça e
Cidadania sobre o Projeto de Lei do Smsdo ne

DOCUMENTO ANEXADO PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA.
NOS TERMOS DO ART. 250, PARAGRAFO ÚNICO
DO REGIMENTO INTERNO

135, de 1996., de autoria da Senadora Beoedita
da Silva, que "altera a redaçio do art. 224 do
Decreto--Lei 0 8 2.848, de 7 de dezembro de
1940 (Código Penal)."

RELATOR: Senador ROBERTO REQUIÃO

REQUERIMENTO

Vem a esta Comissão, para exame, o Projeto de Lei do Senado no 135. de
Nos tennos dos art.s. 92 e 281 do Regimento lnlemo do Senado Federal,

1996. de autoria da Senadora Benedita da Silva. que "altera a redação do art. 224

requeiro dispensa de interstíCIO para tmed•ata apreaaç:io, em turno

do Decreto-Lei n° 2.848, de 07 de dezembro de 1940 (Código Penal)."

suplemenear, do Substitutivo oferecido ao --'..?..:.Z:..::S:......!.I.!.I.:.3-:..LC)_9::..>6'--'-

-Não hã qualquCf óbicii de iúConstítüeíonalidade ou .injurK11c1dade no

de19

projeto. -otrmtõTtecmca legislativa, merece apenas um reparo menor: seria
preferivel. a bem dos profissionais enca:regados de indexar nossas leis. que a

ementa do Projeto indicasse o assutÚo tratado pelo artigo alterado. No mais.

Saladas Comissões, 7 de maio de 1997.

encontra-se escrito com apuro c boa técnica.
Passo, portanto. a examinã-lo com respeito ao mérito.
O artigo 224 do Código Penal define os c3sos de ~lêncía presumida nos
romcçconrra- õs ·costume!r~-mormente o-s-êrimt<S-de violência sexual. como o

estUpro e o atentado violento :m pudor. São"três as circunstâncias:
a) se a vitíma não é maior de quatorze anos;

b)se a vitima ê alienada ou dCbil mental c o agente conhecia esta
circunstância~

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CID)\DANIA

c) se a vitima não pode. por qualquer entra
BraSília._- e di=!- .I:IIQi:i- ~--1.~97

causa. oferecer resistência.

Jurisprudência e doutrina não eram pacificas na intetpretação desse

dispositivo. Em geral, prevalecia a opinião de que as. duas primeiras
circunstâncias caracterizavam uma presunção legal absoluta -

não admilindo,

assim. prova em contrário - e a Ultima caracterizava uma presunção

Senhor Pre~ente,

legal

relativa, passivei de prova em contrário.
Nos termos regtmenta1s comumco a V.Ex* que em reunião realiZada

em pZIOS/27
tuti..o que

Cónfonne lembra a ilustre Senadora na jus1ificação de seu projeto, causou

esta CO!!!-Is_s_ã_o del~ 'rela 1.lm'O'Y3cio, nos~ à: sttlsti-

oferece, cb Pro)cto de r.e~ 6.::1

SenaOOr Emandes 1\lmr:im, qoo "4C't"esce:r:a

Sen3do n9 llJ_~ de 19~.
art1g;o

cc a:JttJr~

à Lei n9 8.069, ã"" 13 de_

-grande poténlica decisãO recenle-·ao-SUpi-Cmi:i Tribunal Federal, acolhendo a tese

cD

,_de que__a presWlção do art. 224, "a". ê rel~tiva e não absoluta. O projeto pretende

julh::

..;.afas_t_ar__ess_a_mt~rpretação, especificando que, dentre as referidas ctrcunstãncias
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de presunço!o de violência, as duas primeiras são absolutas e somente a Ultima é
relativa.
Se 6: verdade que houve grande modificação nos costumes nas Ultimas

décadas, não é menos \·erdade que a infãncia é cada

v~ mais merecedora de

cuidados. Nem se pode preswnir que a realidade sedai do centro de uma

metrópole ê a mesma de wn rincão no interior. Cabe â: le1 acompanhar a evolução
doso fatos, sim, mas cabe·lhe também a defesa dos indefesos. Neste scntJdo, é

eminentemente meritória a proposta em exame
Todavia, com vistas ao aprimoramento fonnal do projeto, propomos sejam

retiradas as virgulas postas em seguida aos vocábulos ~ e relativa,
constantes, respectivamente, dos incisos 1 e 11 do art. 224 do CP obJeto de
altcrnção do art. 1" do projeto, e se ponha esse mesmo sinal de pontuação em

seguida ao termo violência que se encontra. nos referid_~ _!-~1çisos.
Ante o exposto, nosso parecer é pela7provação do Projeto de Lei do

SeDado n"l3S, de 1996.
Sala das

Retmões, 6 de

IJG:io de 1997

~esidenle
COLI-USSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANL"

TOTALLL Sil\I__li_N.~o-- - -ABS------~
sALA DAS
z)l 1--··----·-.......-....--""
o;,- 1 9 ~
--···4 ..
..... ru:waõES nr ___
_,,_..,._~)'

--~·---~----~_,

--------=- flicizk<-<. c;:::=::-

:...----Csenâaõc Ífe'rnardo Cabral

Presidtnte d-ªJ:omissãÓ de _Constituiç_.ão_,_Ju:s_ti_ça e__Ciõ_ad_a~ia

___ ......_. .

~~
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A materia. foi_ çlistpbuida a -~ .Cotnis$) de_ Constituição.

COMISSÃO OE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Justiça e Cidadania - CCJ. para decisão terminativa, tendo este relator sido
designado para emitir parecer

_NJo foram apresentadas emendas no prazo regimental.

Brasilia, 8 de rMio de 1997

E o relatório.

11- DA CONSTITUCIONALIDADE E JURIDIC!DADE
Senhoc Presidente,

Nos termos reg1meni<US comorUco a

V.E.x"' que em re:uni.áo reaiWtda

~em::.,:0"'7/'-'00::5/'-'9"-7--'esta_ Ç~iss~o dellberou pelA !lf?rO\@Çâ::l

à! Dutoria da Senadora Benedita da Silva,
~lei n9

~

•alte:::a

iii

2.848, de 7 de de:zeJlb:o õs 19-m r Cóüi9>

cb PL5

xedação

n~ 1:g;

de

1996~~

w an..

224

Qo

~>".

O artigo 48 do Ato das Disposições Constitucionais
TransitOrias atribuiu ao C_on~so Nacional a elaborn.ção do Código de Defesa
do Conswnldor, cuja alteraÇão-e visadã pela propoSição.
A matéria e. ponanto, da competência da União e estâ
c'drnpr'éeiidida nas atribuições do Congresso Nacional.
-Cana Magna.

III-VOTO

Cordial/~,

~~=-=
ãemardo Cabra!

Presidente da Comi!,;sâo de Constituição, Jushça e C~adarua

,
O projeto intenta obrigar a diwlgaÇãOCo-preçO~ riã. fóniiã de
áudio e video, na publicidade televisiva de serviços prestados ao c:cnsumidor e de
parricipaçio em saneies. por intermédio de telefone.
:0-cé)(ljgp 4e Defesa <19 Çonsumidor estabeleõ:~_SCll arngo31 que "a oferta e apresentaçdo-de prOiliitiiS-ou-iinfçOs-tlewm ~riu
iiijoliiirtÇAeS -cnrre.tas:-CiãTrii.- jfi'CCrSQ:;:, --iistDUlvtis--~-em- língua ponugt.u!.fõtl
sobu .nta.ç carac:rerittica.ç, quolidade.ç, quantulade, compcmçdn. preço.
garanua, pra:o,ç de va/uiade ~ orrgem. entre outros dados. bem como .vobre o.o;
rr.w.:as que apresemam à saúde c segurança dos con.nunrdores" (@rifo nosso).

Ora. publicidade ê oferta; portanto, a lei exige a divulgaçlo do
preço do serviço, de forma ostensiva, nos termos do anigo acima transcrito.

PARECER N" 253, DE 1997
Da Comissão, de Constituiçlo, Justiça e
Cut.dania sobre o Projeto de Lei do SeDado o<~~
206, de 1996, de autoria da Seudor Jos~
Séq:io Machado, que "acrescenta parágrafo
único ao art. 37 da Lei n• 8.078, de 11 de
setembro de 1990 _ Código de Prokçio e
Defesa d'!. Co11Sl.IDÚdor"..

\

RELATOR: Senador JOSt BIANCO

No entmto, o excesso de informações exigido pela lei eleva
em muito o custo da publicidade, inviabilizando-a, motivo pelo qual tem sido
tolerada a omissão de vârios d(ls elementos citados. sem que tal infringettcia :i lei
tenha repercutido na aplicação de sanções aos respoos3veis. Dessa forma. a lei
não tem a eficácia pretendida nesse particular. .
· ·

Parece-nos razoável reforçar. no t=o Jegãl. a obrigatoriedade
de divulgaçõo do preço. nos casos de prestoçõo de serviços e de panicipaçõo em
sone:os. por intcrmêdio de telefone. Çomo bem saliema o autor do projeto, tal
informaç:lo implicará a redução das excessivas ligações. no mais da vezes feitas
sem o devido conhecimento dos preços, que em muito ooetam as coutas
tekroru~.
·
Pelos motivos expostos. manifestamo-nos pela aprovaçio do
projeto, com .a emenda que apresentamos.

1- RELATÓRIO

EMENDA N" 1-CCJ (Substitutivo)

O ilustre Senador Sergio Machado StJbmete a esta Casa o
Projeto de Lei D0 206. de 19%. com vistas a acrescentar parágrafo üniCo ao
artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. estabelecendo que ..a prestação
de .~entiÇOS ao t.-onsumJdor, bem como a partlCtpaÇào em sonetos. por
mrermédJo de telefone. vcu:ulada através de publu:rdade tel~rstva. Ferti .o;eu

preço divulgado na fOrma de áudro ~ vü:lca".
Na juslificação do projeto, seu awor alude às altisstma.s contas
telcfõnicas decorrentes de serviços prestados ao consumidor por telefone - tais
como "diskamizade", "disksamba-. "diskpaquera", etc. -. os quais são
normalmente Ulilizados por empregados dom~sricos e filhos melhores. sem o
consentimento dos patrões ou dos paiS, alertando para a necessidade de se dar
maior destaque aos preços desses sei'\1ÇOS, com o que se imbtna seu uso de
forma irresponsável

Oê-sc:aoartigo

l"-ªse_gy.in_re_~~;

_

"~rt._ /_~0 arr._J]!lq_úi_IJ.~_8.D_!!J..

de _/J__ de_se_rembro_ de 1990,
passa a vrgorar acrescido do ."iegwnte parágrafo: .
'Art. 37. ·····~··························•·········~·······················-···

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

____

______ ___§ -I~_É ~gt1!f_!!SO P<?_r P!!l~f!t? a_pu_bli~rdack _l~levr.nva

de prestação de serwça:r pOt tell4(()11é, bem como de snrtetii:; em (Jue

a

-
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cultural que a Amazônia tem, desenvolvendo a região sem agressões, respeitando o ritmo cultural e
as condições antropológicas de cada-segmento.
A Sr" Marina Silva - Permite-me V. Ex" um
aparte, Senador Romero Jucá?
O SR. ROMERO JUCÁ- Ouço com satisfação
o aparte da Senadora Marina Silva.
A Srl Marina Silva - Parabenizo V. Ex" pela
oportunidade do seu pronunciamento. Com a relação às agências de desenvolvimento da nossa Região, como a Sudam, a Suframa e o Basa, é importante registrar que graças a uma movimentação
dos Estados considerados periféricos, como é o
caso do Estado de V. Exª, do meu, dos Estados de
Rondônia e do Amapá, conseguimos fazer com
que as autoridades dessas agências compreendessem que é preciso haver um deslocamento do
eixo Belém/Manaus, no Estado do Amazonas,
para os démais Estados. Com alegria observamos
que a atual gestão da Suframa tem tido essa compreensão. A notícia que V. Exll dá é boa e leva em
consideração que há pessoas que estão realmente
preocupadas, tanto com o atendimento à demanda
dos demais Estados, como em realizar um trabalho sério, inclusive tendo as suas contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, o que, segundo V.
Ex'! nos informa, não vinha ocorrendo. É de se lamentar que exatamente a pessoa que está conseguindo essa nova dinâmica, essa nova postura,
esteja sendo vítirnil de pressões para deixar o cargo que ocupa. Sou de um Partido de Oposição,
não me atenho à questão de cargos, porque essa
é uma competência do Governo Federal e da sua
Bancada de sustentação, mas acredito que aqueles que estão à frente da Administração Pública
devam ser, acima de tudo, pessoas de confiança
da sociedade brasileira. Se elas vêm tendo um
bom desempenho, devem ser mantidas. Fico ad-·
mirada com o fato de que governantes e agentes
do alto escalão do serviço público que, mesmo
sendo incompetentes e até desonestos, são mantidos em seus cargos. Não entendo por quê. Recentemente, no Estado do Acre, o Superintendente do
INCRA, que vinha realizando um excelente trabalho, foi premiado com a exoneração do cargo.
Agora, a pessoa que está à frente da Suframa tem
sofrido pressões, devido a outros interesses, para
que a sua vaga seja substituída. Nem mesmo diria
que isso ocorre devido a outros projetas ou outras
propostas, porque se a proposta atual tem agradado às P.essoas e aos Estados beneficiados, não
existe motivo para mudança. Reitero que, sendo
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de Partido de Oposição, não entro na discussão sobre cargos, mas entro na discussão de que quem
está à frente do serviço público deva ser da confian·
ça da sociedade. E se o Tribunal de Contas aprovou
as suas contas, essa é, com certeza, uma demonstração de que a sociedade está indo pelo caminho
certo.
•
O SR. ROMERO JUCA - Agradeço o aparte
de V.Ex'!, Senadora Marina Silva. Realmente, é da
maior importância que a classe política da Amazônia
- os diversos Partidos e segmentos - batalhe pelo
que V. Ex'! citou: critérios claros, divisão das recursos pelos Estadas de maneira a melhorar a vida das
pessoas e, mais do que isso, seriedade na aplicação
dos recursos públicos.
Frisei a aprovação das contas da Suframa ·depois de dez anos, na gestão do Superintendente
Mauro Costa, exatamente porque entendo que posturas como as de S. 5 8 devem ser reforçadas para
que os recursos públicos sejam aplicados de forma
criteriosa em todos os Estados da Amazônia Ocidental, gerando o desenvolvimento auto-sustentado que
todos queremos.
Era o que tinha a dizer, Sr" Presidente.
A SRI PRESIDENTE (Marluce Pinto) -Os Srs.
Senadores Júlio Campos, Mauro Miranda e Francelina Pereira enviaram discursos à Mesa para serem
publicados, na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex's serão atendidos.
O SR. JÚUO CAMPOS (PFL-MT) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, convocamos o Ministério da Saúde, há poucos dias, para que adote, sem
mais protelações, um programa permanente e rigoroso de controle dos bancos de sangue do País. Os
hemocentros, à falta de fiscalização eficiente, nem
sempre realizam os testes obrigatórios da qualidade
do material colhido, expondo a risco de vida o receptor de sangue eventualmente contaminado.
Nessa mesma linha, voltamos hoje a reclamar
providências daquele órgão ministerial, desta feita
relacionadas à imprescindível regulamentação da
Lei n2 9.273, de 3 de maio de 1996, que obriga a inclusão de dispositivo de segurança nas seringas
descartáveis, sejam as aqui fabricadas, sejam as importadas, de modo a impedir a sua perigosa reutilização.
Oriunda de projeto de lei do Senado, essa
nova legislação foi aqui plenamente justificada, nos
seguintes termos:
·o risco de transmissão de doenças entre
usuários de drogas injetáveis pela utilização de uma

142'

ANAIS DO SENADO FEDERAL

DOCUMENTOS ANEXADOS NOS TERMOS DO .4RT. 250 DO RBJIMENTO
INTERNO

;J

REQUERIMENTO

(

J:~CW_,í·.·
~··

MAIOI997

A.rt. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer
merrtt-ro OU comissão da Câmara dós Deputados; do Senado Federal ou do
COrigrcsso-rucmnal;aOPfCsídente aã"República. ao Supremo Tribunal Fede·
ral, aos Tribunais Superiores. ao Procurador-Geral da República e aos cida·
dâos. na forma e nos c:asos previstos m:sta eensm.tiíçao.
§ 1'~ São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que:
1- fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas~

II - disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração

d.ireta e autárquica ou aumento de sua remunern.ção;
b) organizaçao adminisuativa e judiciária, ma.teria tribulária e
mentária, serviços públicos e pessoal da administração dos Territórios~

,/
do Senado Federal,

Nos t~ dosarts 92 e2B1 do Regnnento Interno

requeiro dispensa de mtersticto para imediata apreciação, em turno
suplementar. do Substitutivo oferecido ao

.;7f. S

~O 6

----------•de19_.

'

/9(

orça~

c) servidores públicos da União e Tenitórios. seu regime juridico~ pro-

vimento de ~rg~
estabil~.~~-~ntadoria de civis. rc:fonna e lransferêo·
cia de militares para a inatividade~

d) organiz.ação do MiiiiSféfiOPuOliCOeâ.a Defenso ria Pública da União,
bem corno normas gerais para a organização do MinistCrio Público e da De..

fensoria PUblica dos Estados, do Dístríto Federal e dos Territórios;
e) criação, estruturaçãCl e atribuições dos Ministérios e órgãos da admi ...

-----·

riístiáÇãõ Públícá.
§:i~ A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara
dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento da
eleitór.ldõ nacional~ distnõuido pelo menos por cinco Estados, C()m não meno;

de três décimos por cento dos eleitores de cada um ddes.

--··-·--·----------·-----·--···---

···--------·
Art. 48. O Congresso Nacional. dentro de cento e \'int: dias da promulgação

___.___.........-·-·· ·-··-·-·-·--··----·---·-

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

da Constituição, elaborará código de defesa do consurmdor.

...

Brasilia_ :23 de a.i:cll de 1997.

PARECER N" 254, DE 1997
Senhor Preskiente,

Nos tennos regimentais comtricc a V.Ex" que em nu\~ ~~!w..
nMta.

tia,

esta~

to de Lei <b 6sMd:l

nQ

Al'KM:V, o::m a C!!:lllln:h J'l9 001 -

206, de 1996, de autcria d:l Sr. 5mlll::bz:'

~

e DefeiRl àl

Da Comisslo de CoastituiçAo, Justiça e
Cidadaaia sobre o Oficio ~s" n• 28, de 1986
' (Oiii:io ,..--1' .384-P/86, .,.. orizem) do
- Presidente do_ Supremo Tribuaal Fedenl,
eoCamiDiilmdo-ao Seaado FOdenl u t6pias das
liõ!U~én t;doiic6nllo prorerido pelo
. Supnmo Tribmiil" Federal aos lllltos da
Represmtaçlo a• l.l88-3, do Distrito Federal,
-que trata de illtspretaçlo de lei em tese, em
_qu~_ -~~ _ representados o Praideate da

.M!Ii:b&-

cb,. ~ ·~ ~ iinic::l «1 art.. '37 da. lei n9 8.078, de ,,

IIIStllllbl:o de 1990- ~de~

·

~
<3e

~.~

Rqnibüca e esse CDDP'<'S. NacioaaL
RELATOR: SENADOR JOSAPHAT MARINHO
Cordta!mente,

--

--~'

-

./

((;-·6··1

-sm:KSíSi.êemardo cabra!
~ de Cooslii1Jiç0o, Juo1içae c..-.

r:r:riiôamoslllrt0Soo-O!iaan•·SJ2s;& 1986, motivado por expediente c1o
Egn:gio Sup1m10 TribUDa! Federal. COIDUIIicando decisão daquela Corte
protmda"" R<:prcsentação a• 1.288-3, do Distrito Federal. em que são
~q>r=utados o Presidente da República e o Congresso Naciocal (fls. 01).

LEGISI.A.çlO CITADA. ANEKADA. PEU. SECRETARlA.-GERA.L DA MESA

República Federativa do Brasil

Constituição

2.
Peola refP<"icb P.~~l:te;ão. o t:~rocurndor Geral da Repübli~. provocado
pelO ea~ Na~~onal d'!!' Habitação. comfundamt"nto no artigo 119, 1. T, da Emenda
constrtuctnnal rf' 1, de 1969. afCI!'ou P«Jido d~ lnteiJ),..taçto r» lei em tese,
vtsandO a f•xa-:ãc do ~t'lndn'nE'nto das "WgUtntes normas federais e de suas
reciproca~

tmp!•r:oçWs
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b) solt><:t!bJ•t;.áo do ffidtce 9"'f'al de preços como fator de
atuat•z~~c d? k>1 ar:teroor pel-:> fndt'"e de correção com base na
vanaçáo das obr•-(:1-:t;:IX's rN!JUStáve•s do Tesouro:

daler4.380164,

b) art 30. Lei 4 81=4.'1;5 {rom a r~';!lo oii"Mada ~la Lei 5.049166)
c) Occreto-Lei 19!66,

d' art 13, lei 5 107166:
c)Leili.205n~~;ro ·f) Le1 Bf423!77.

a

Na

-mstru~s

es~

c) atnóUiÇão de compeféi"'Cla ao BNH para baixar
sobra a aplicação dos ind1ces de reaJUStes

dos n•Jtcos 1'\-'Jo h'.i como dl>i'<::V dP. Rr.ertar que, do ponto de vtsta

técnt":"J·jl'l"k1ico. o Oew=reto-1 "'' na 19166.
3.

A Repre"'õf""~ÇO.o for mnllv::Jda pel'3s milhares de aç:ões judiciai$ aJUizadas

por mrtlufii'IC"'S do
Judrc:rarro que

Si.:;t~:l

Fin"'fl"'N"tro da Hahrtae;-âo. objetivando pronunoamento do

lhes g:lmni•5S'!!. em contratos habitacionars. reajUStes das

presta~ ~sars

nos ~m?S niveis tle varração do saláno mimmo. nos termos
do ar1tgo $• C'§§ cl'liP.t n"' 4.3SOIG4.

disposições do arttgo 5° e
constiluctrmal

r>?~al.

Como est3Va havendo divergência de interpretaçlo entre os Orgaos

Tribunal Federal um entendimento prévio unifonnizador. através de Representação

e

efetivamente.

revogou as

o Oec-'c'" Let tem

natu~e-za

de lei matenal. estando,

EmbOta ::.•u:o: dt"' '"""'-:>o x. 110 'lrt 52 d::! COOStilú•~~ em-Vigor falte aO 5enarde.
Federal compe-tencta para '!=l.l<:N'fldet a ex("t';UÇào no todo ou em parte, de tei ou

9.

desdP 'lue

4

real

da ler 4 380164, pois. no ststema

portanto no meo;mo niVE'I da te. ordmána

ato normattvo q•.r<:> ,......,.,,

judiciám~,: da Just!c:a Fl!<1eral da!= du~s instâncias. bUscou-se do Egn!gio Supremo

~tos

c:i(i~

f"h;'"'" rt,. rt:!'rrr<:P'lt:\C'ão para

<J ~ty,çiSo (Jp trt'"C10'5It!•J~;ton::tft>:i3óe

rnterprP.t~ão

em tese.

P.m ação· dtreta jã se reveste de

efic::iê'lr:'l3 erga omnn, a declSlo l"'âo ~ ser Ignorada. awsar do fePOO
~l!iff.Q. vt!?lo q•.~e _ru:oduzil! e egderà arodurir efeitos õ~ante das leis
interpr<>tEidas.

da Proct.r.Jdnria Go:oml d<~ RepUblica

10. TeM., -m VÍ'ita qu<> a r.on":itl!lli.;âo Ff'rler.:jtl de 1967 emendada (EC n• 1169)
5.
Após regular pm,...~':lm~nto inclusive com pedido d& informaç6es ao
Congresso Nacional e ao P~dent~ da República. no dia 01/10186. em·sessâo
plenána. o Supremo TriNmal fE'd~ral julqou a RPp~ntaçêo, OJJ8 deCisão foi
ement~da

nos wguintM termos:

permrtt:l deci"Jrar a intP~t~t"""' em le-3e de lets. e como estão em vigor as leis
interpretadas, o S<:'nl'\do ~e da ~i'>áo para S\13 orientação, no que couber. a
fim de ap!iroá-•a ~ ~·•'"?ir hipt)IP"S~E'""' qloeo ~ít;.a .~ irl'o"'lC'3Ção de seus termos.
Para o ~~U!'Q ~nto .j!' t<:ldo<; os COI'\g~islas. o presente parecer,
se aprov3do rWve !!=ror p~,.,ti'""'-1o::t- n':l Oi'lrio do Serodo e do Congresso Nacional.

"Oectsâo:
Conheceu..se,
em
parte
da
Rep~taçlo, wncido o Ministro Néri da Silveira .ciue a
conhecia em maior e:rtmsão. e declarou-se a lntell)r«açAD,
em t6@, do artigo s• e §§ da lei •.380164, do artfoo 30 da lei
4..SG41GS, com a red11çl:o dada pela lei 5.(U9166, e do artigo 1•
do Dtocreto-lel 19166. Votou o PI'Hidente. Pela Unilo Fedlmll
usou a p:llavra o Dr. José Paulo. Sepülveda Pertence."
6.
Pelo que 5<!- inf~re do aêóroão consuttstanctar:lor da decisão supra, hOuve
por ~m o. S~tprPIT':t Corte fhc:Jr o ~l'lt""""d•m~nto em tese, no sentido de que o arttgo

s• e

§§ da lei rP 4 :!80164. cuj3s

roorma,<;

vinculaVam a prestação mensal dos

frnanciamentos habitacionais ao salário minimo.' foram derrogadas por legtslaç:âo
~ttmte. ou~a:

. 1. Let no 4 004. de 29/11165. art 30 (redação originai)
com 11<1Treração di.l let n• 5,049, de 20106166. que modificou a
dtSCiplin:J de reaJuste vinculado ao salário mlnimO quanto às
~!' ~. fin•mn~C'IS de construçAo ou aqutsÇAo de
untdOOes habit3r:i'Jrl3is por entid<Jdes estatais. pamttStatajs e
-sooed3des de e<":OOOmta m!'ita mesmo quando não rrtegrantes
do'S F H.:

-\

.

'

==-ti.- Oecrelo-Lei n' 19. ~t 30100166, que, de modo

n-

e~O 1"10 'lr1!ÇIO 1• t'e'VOQO'J O art~

5a e §§ da lei 4 380164,
eltmr."!ando a equivafloncla salarial para todos os casos e
est~~ndo:

a)

obrigatonedade.

em

todos

os

contratos

de

financi~nto inl!'lb:t•ãrn'ls. da in~1\o da cláusula oe correção

~

monetária.

b) fiX3ç~o dos índices da CO!TeÇão rnooetaria
obríg:ttPti3 pcln COOSf!'l.,o n3eional de Economia. na propocção
d:JS obrlg3;5e: roajt~t3vek do TflOUfO;
c} s~ção da .aplicsção dos lndices da correçlo
mor.ctâri3 3 Jnstn.IÇ'ÕeS do B::mro N3cional da Habüação.

0 entcndim-mto <l<:I"Jt':lojo pelo

S~

da Re!="e!'entaçào M" Pc:ft•<:fo. éo ad~?q.J3do

Trihunal Federal. no Julgamento

O Der.rato-Lei n<' 19166 instttucrona!izou_

novo ~~me juridioo P3t'3 o $1~te-ma Flf'lancP.iro de Habitação, des\ac:ando-se as
seguinte"> lnov<Jções:
a) da ret~tr '3 fm:uJtatividade do reajustamento das
pro!':t.,Ç>Y.>s da ca!"a propna financrada. por rorça oe preoertos
anteno~ec;,
pa~~u--se
a obrtgatmedade.
com correção
~tãna:

LEI N. «.310 - DE 21 DE AGOSl'O DE: 19M
lutittd a CC!~ moaetárU. n• ~ baobiliirios de lntrrlae Mda1.
o .tate:ms rtnancc1ro pua aquiaiçlo da: casa própria,. cria e Baaco Nadoaal
da Halllt.ção (BNHI. c Sodcdades de Crbill.o lmobWárlo. aa LeUu: Jmobi.
Uitiaa, o Serviço Feodenl ~e Hallit&çio c 'Urbanism.o e dá outra. pl'O'ridf:aclaa

· CAPttDLO Il
Da Con-eç:io Moneüria dos Coatratos ImobWirlot;
Art. 5• Obser.'&d.O o d~to fiit. presente lei. ós c:ontra.tos ele vendas ou c:onslruçlo dc habita.çóes p,ara pagamento s pra:ro ou de emp~ pa.ra aquislçio
ou constnlçã.o de habitações poclerào prever o rea;ustamento d.M pre:staQOe&: menais de amortiUÇio e jtll'OS, com & conseqt.lerr.le correçio do vtalor mooettriO d&

dlrld& tOda a veZ Que o salirto mifiimo

letal fOr alterado.
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§ 1• o rt~~.justamento ae~ bl.seado t~rn il:ldlce cemJ de PftiÇOC. mcmalmllnte
çio de correçto moaetll.rl&. d6 aeOrdo cam a. arta. s• e r c1-. x.m n. '-310. de 21 de
apurado ou actotado pelo Co~1ho' Naclonal de Economia que re01ta adequada·
acOito de 1~, e I 3" do &rt. 1• ~ Lei.
mente_ u va.ri&Qões no poder aquis!.Uvo da moeda nadon.al.
~o 11n1co. 1Dc:ú:kl nu pecaljd&del apUcbeb: k &elo ou om1.u1o -prati·
§ :t" O t'e&)ustamento contratual aert ef.tuado
<Vetado) ••• na mamA pro.
·cada DO· OXIttddo de ~ ou tunç.Oel pllbllcu, capitul&ftia entre u respom;a·
pol'Çio da 'QI1s.ç1o do lndioe re!erido DO ~o anterior:
bUl.dada ac1m1ni&tz'atiwu. eoD!Ozme. at!pula o Eltatuto doa ~ P&ibl1·
a) desde o ~ d& d.at& do ocmtrato at6 o mes da entrada em Yicor do .ao.o
c:os. o ~ ou autorldadc que delcum):lrir o ~ n.te art1&:o.
ntYel de &&LUtCMllfnimo, no primeiro rMjuatamento apcU. a. data do OCXltn.to:
·....,Art.. :u. P1.eam .Isentas do !JnpOr;to de coaswno u cuu • odl!k:&ções P*
b)' entnl os meses de! duas alten.çóes sueessln& do ntnl de ~--'1abricadal, lDc:lusin o.~ compmxm.t.c& quando 4Mtúw1o& a mcmt.a;:em,
noa reaJustamentos wbseqüent.es ao primeiro,
~ por ~ de parede!, de piso e ~ Oft&Cu, bt.!d:amel. 'Pila·
§ 3" C&d.a reajustamento entrani. em ~r apét: 60 (aeueatal d1u da d&t&
n11. e wtau. deade Qutt façam parte fnUicrante ele unidade 1omedda c11nltamcmte
de Ttdnda da alt.eraçAo do ~c>minimo que o autorizar e a prat.a.çio mcnaal
pelA lndllatri& de pri-!&brlcaçlo 111 daedo que os matenaia: empre:p4o:s n& proc1ução
:rajuatada vts:omni. alé n6vo reajustamento.
<1a.e. ecmpoaentes...qtl&Dd.o A.tjelto. ao tributo, "tet:lh&m meto hiiUla:mezl.te tr1·
§ f" Do eantrs.t.o canst.an. obrlp.tõriament.e. na bipót.ese de adotada & clâU·
bntadot..
c:u1a de re&Justamento, a relação original entre a prest.açio mensal ele a.moru=.Art. 32. (Votado).
çi.o e Juros e o salárl.o-minlmo em Vltct na dsta elo contrato.
~o W:Uco. (Vetado).
§ 5' Dunnte a \'lg~cla do eantn.t.o, a prestaçio mensal raju.5tada nio 1'0deri. exceder em ·relação a.o S&lán(>minlmo em vacor, a. pcrc.en~m nl:le esta.·
.Art. 33. (Vetado).
beloddL
Art. :u.. Nio :i=1d1rá o impOsto do ~lo sebre u: ~tes ob~ rela
§ ~ Pll.nl o efel.la de det.etmmu a data do ru.justa.m_wto e a percenlagem
ttft.5 a t.raDa&ç6ea: lmobll1átia.s:
referida no pari;n!o anterior. tomar·se-â per base o u.Wio-mirumo da rePlo
a) ccattatoa de prome.ssa, de l1n&nciamenlo em que uma ds.s partes seja
onde se a.cha SitWIIdo o imóvel.
matituiçio ~;
•
§ 1' CVetadoJ.
b) ca.rtu de 1ntenç1.o de financiamento em QUe uma du putes seja Jnstl
§ 8' CVetado).
tulçio-..;
§ 9" o d.tsposla nesLe art.i~o. qua.ndo o adquirente !Or :servidor púbUco ou
c) c:eulo de direitos que com.Utua cwnpr1mento de promessa de eeasll.o de
autirQutco pockrã ser aplicado tomando como base a V1géncla da lei que lhes:
cUrCto:s Jt Ltibut&da:
alteu os vencunentos.
d) _~-de ~ on -oo& de bem lmónis:
e) os a.d!az1tamentos ou ree,mb6tso. detuad.O$_~ J)l"'prtet4rlo ao constru·
-ter para. ~to de-~bitos- de sua n!SpOnsabWdlde.
LEI N. {.380 - DE 21 DE AGOSTO DE 11164
Art. 35, Eat& Lei eDt:n em ~r na dl.ta de sua '!)Ublk&çlo.
Partes mantidas pelo Conçesso Nacional. após Yeto presidenclal. do J"ro.
Art. 36. JleTopm..e as dlspos.it;6es em ccotrárlo.
Jet.o q~ .e tra.asfonnou na Lei n. -t.381U.~ ...de 31 de .qiisto de 1964, que in.sfL CateUo 8raDco - Presidente da RepUbUc&.
ti.~ a catreç&o ~onetária aos. ÇO!Jolratoa: imobiliári~s de interisse sodal
o .atem& finaacesro para. aqwsaç.a.o de c:asa própna,. eri& o Baoeo Na·
clonai de Habât.açio (BNII), :as sociedades de crédito imobWirio. u leLEI N • .5~ - DE 211 DE .ruNHO DE llii&S
tru imobilliri.as, o Serviço Federal de H.abUaçio e Urbanismo e di outns
providéneiu
Introduz: modlficac;ões u. Jeda1&çio perCklen&e - Pl..ulo N.cionaJ de Habltaçio
O Pl'es:ldente da República.
Art. 1' O a.rt.i&o 61 da Lei n. 4.300 (•), de 21 de a~~:Osto de l!it64., pu.s.a a ~
nr aerescido dOii ~tes parác...t~:
Faço saber que o Congresso Nacional manteve e eu -promulgo, nos U:nnos
do panigraío 3", do artlgo 10. da Constituição Pederal, a. seJUinte Let:
.. ~ ~ 05 contratos de QUe forem J;ll;rte o Baneo Nacional de Habi·
tal:io ou. l!lnUd&del q~ intecn:m o Sistem& Financeiro ~:Hab!~q._~_
Art. {' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:._ ...... · - ...
=:§omg_~~et""Mi.. dss p(i"r-determllw;IÕ-da pn.ente Ld., l)Odetio
ser oe!ebract:o- por 1astrumento ~. a. quais podm'io ser tmpres.
V - a construçio de moradia para a populaçio rural.
aor, Di.o a apl1cuc:1o aos mcamos as ~ do &rUco
n:, do
"CódJzo Cid, at.ribu!Ddo-R o camter doe escr1twa JMlblk:a. para todoll exs
Art. 54. .. . •.• .. • .. . .. . • .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
li 6" 0$ servidores da. atual Fundação da. Casa. Popula.r serio aproveitados
~ :a~da~:O~Lei.nrm.do& pela entidades acima

4--

m

·

.........

no Serviço Nacional de Habitação e Urbanismo ou em outros serviços de icual

....,_s_!' Os coatratos de que tn.ta o pa:icr&!o u~r aerio obriptb=-•--......,..te :rub~os por t6du: ~ pmtes_ em todu a mas f4lbas..
§ '1" Todos oe oontralos, pübiicos ou puUcal.are&. &erio obrlp.tbzia..
mente traDtterltol ao Cartótio de ~ de .tmcmQ cxmpeteate, den·
tro ll1o p.ruo de 15 {quinze) c11as. • ccatar da data de sua. auiu&tura,
dneDdo tal obrlpçio filr\ttar. como c:Uucula ooatratu&I".
J.rt. 2' ~Viltadol.

ArL 3' O

uttco

30 da Lei.

~-

Ttcorar com a. RJU!ntc n:daçlo:

4.Mfi

<•J,

de 29 de llO'ftmbra de lil65, pusa a

"Art. 30. 1'Mas &$ CpmaQÔe;S de Sfatem& PfnmoBiro di. Habbçio, &
Rrem waliDd.as por ectkW;es ntata!s, puaestata1s e .aekd&des de.
ec:ocomia mista, em que haja ~ majorltl.rla. do ·Poder f'llliUco,
mamo qumdo nlo ID.I:qmnte do S1atmDa. P'inaDorl:tro da B.abilaçlo em
tlzwx::iameato de ooa:struçio ou de aqu1s1ç1o de Ullidadcs bsbfbdomts
ser1o obdptbriamezl~ corrip1as de acórdo com 01: fDcüoe5 e bOnDU
!lx:ado:s e& conformidade "'desta Lei. rnop.das as &11Deu "&" e .. ,.. do
artico C" da Lei n. UIIO, de 21 de apto .de 1Kt.
§ 1• lDcorre:i. nU penalldadss pJ'Oriatu DO Ellt&tuto. dos Flmeionli·
rios PúbUoo& Ci'ris da Orüo o !uadooárlo ou autoridade que, por açlo
ou omsa.io. no exercido das fUDQOea: de .RU c&r'IO. DiO cumprir o dfs..
poeto. nl::ste a.rUio.

mJo~~~a!~~de~ia~=
ao. H :r e

est.abeleeid&s pctlo Banco Nacional de Kabl.taçlo. apllc&m«

s• 4o ardgo 52 da. Lei n. f.310, de 21 de acOcto de lHt.

S" fVet:ado) •
..Art. -c· O uttco 35 ela Lei n. U63 (•), de 21 de DM'e:11bro de lg(jS, pua. :a.
acrack1o do ~te ~o:
"§ I" Para oa tlfoltos d& contrlbu.lçlo de que Ua&a &te arti&o. comd·
cleta-M euq:Jr6a o. emprepdor com.o tal ddtnld.o na C.orzv.!M•Çio das
Leis do Trab&lbo, bem como ~ pl1blk:u. aut::trquicu. qua3qUer
outras eaUdades püblicu ou soc:iedader; lDeorporadaa. lldmtnlstrad:as ou.
CODOed14as pelo Poder Pó.bUco, em re1aÇlo &01 reapecttwoa .enidores QUe
sejam ooo~tm ~ I:nstitut.os de .APQIIellladoda. e ~.
Att. s• o arUco !K da 1.ei n. ~4.tH <*J, de 25 de DDftlmbrÔ ckl lt64, puca a
'rizanr com • RPiute- red&çio, nrYOpdc o RU pui.cn.!o tialoo:
"Art, :U. 0 Bmco Nadoaal de HG~taçio, por .eu CoD&e1bo de Admi·
niltr&ç:lO, fixar& o. prazo de rapte. os Juros 111 dei:I:Ws carwcte:rtattea.s
du IAt:raa :ImobUJáriu de emUdo".
Art. e"" O BaDoo Nadoaal ck: Babitaçi.o e . as autarquias baDcúiaa,. cu,Jo
~ de peuoaJ. os rrue l ~Ud&çio dls Lds do ~. teria a reDllltle'raçto e o:s l&1úio5 de seus cUripntes, c:onselbelrcs e serrldore:s. SUbmetldo6 à.
· •prtlft.Çio do Consclbo Monetlirlo Nadonal e seu teetme de tra.bdlo Uxado pelo
respectt,.o Conselho de Adn'únistraçio, nio ae ltles apllcanclo. as ~ da.
Lei. n. 3.780· (•), de 12 de julho de 1960. e a. ~o subseqUente s6bre Tmd·
mentes e vanta.gens dos servidores pübllcos ch1s da Un!A.o.
Art. 'l' ·São canocladas. e conseqUentemente devem a:er ..Qatvadas pela. auto.
rldade jUd.icliria competente. as açóes de despeJO moflda.s por Instituto de AI)O·
KDtadoria e PalsOea: cao.tn. buUtuiçOes h05)litalares. de ua1at6ad& aodal ou de
csa.ino. desde que nio moUT&da$ por falta de papment.o do aluguel eonTe:D•
clocad.o.
A.rt. e· Esta Lei. entta em vigor na data de sua publlo&çio.
=- .Art.. 9:': Fieam revopda.s as d1spos:içôe;> em contrário.

•rv

· Art. 28. O.§ ,.. do art. t• da. Lei. n. UM, de 25 de ~ 6e lPM. pua a
"r'1conr deldobrado em §§ 2" e :r e com a ~ recbçlo: .
•§ 2" ~!'.ata Lei l1io u aplica b locaQôol: para 11Ds Dl.o ~ u Qaa1a
~ nprlo pelo Cóc1iio C1'ril ou pelo Dec:rato n. lUSO, de ::10 de lll:lril dé 11134..
coa!ontJe o cuo. admitida a con:er;;io moDOt.t.r1a dos alUCLiêU. DL foral& o poD
JndJcel que o C10111trl.to tl.Dr, 011 na !alta do lllltlpul.açAo, por a:bltr'amcto JUdl·
d.al, de ~ em dota ano&.
i 3' H&',bJ.pótel;& de Dio Mr Pr'OPC*t& IIQio ~ de ~ reetdaa
pelo Iklcrl:to n. . .2-U.50, de 20 de abril de lii:U., DO pruo l8p.l. u ccmdjç6ca da
hiDO"ft,Çio, bem como a fb:açlo o a nmdo do aiucuel ae aubonimario ao 06d1I'Q
Chi!, cuo o kxador Di.o preteoda a retom&d& do lmóYel".
Art. 21. M moc'J1f1c•Q5ec, os r.c:r6scim01õ 111 01 melboramemol de editk:lo em
CCID5tn1çf.o, bem. como os ac:&b&mento& ~ e ~ oomp1ec:lmWu du
~YU tm!d&dea a.utonoma.s. 1Uc1Uiin c1coomçio ~ IUific CCIDI:lde~ldi,l;,~=:: ~~~J:'
do trlbuta.çio. qumGa ~.

em

ea:.

Art. 30. TOdas as .ap11caç6es d.o mtmna l1DaDoelro de h&btt.l.çlo, i:Dclum'e
entid&dl!ll utatais, ~t&i:!; e 50dedadea de «<Ollmia.. mista e:m. que haJa par.
ttdpaçlo :m.ajorltár1a. do Poder Pllbllco, em !i.nazldamento de OCIDIUUÇ6.o ou de
a.quidçio de UDidados ha.bitAdOCAis. a:e:rio obrlpUniamente leias com esttpula.
1•1

V. LEX. ~. F..:l. 1\IGol., pk, 1.31::: lto.\. ""''· D:'t4: l9Gol.

Jl&r-..

'r.\.,, !fi:, L~l. 1.0l<l • 1.2ZZ..

!•I

Y. U:X. 1.<1:

rtd ..

lKt. ~1:. 81~: l~. """· 1.~

O"
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ANAIS DO SENADO FEDERAL
LEI N. IUM; -

DE

:SI

DE JUNHO DE 1066

JDi.roda ID~ na Ll:eiala.ç.io portfaaltc ao BaDeo NacloD&I de Ha~

Paço saber que o CO!::I~o N&donal mantew:, após veto presl.ckmcW, e eu,
Auro Moura An<lr&de:, Prestdente do Sca.ado Federal. promulgo. nos t6rmos do
artiao '70, § 4', da c.:onstltn1çio Federa.!, u: saKUtnt.ez 'Parte$ do Projeto que ao
trall&formou na Lei n. 6.049 (•), de 2t de .)1mbO de lDGG.
-->" Art. 2' Os §§ t• e 3" do arUgo 155 da Ld n. 4..380 (~), de 21 d111 ~to de 1964..
pusam a 't"l.sorar com a ~te n!ldaçio;
1
"J 1' Institutos de Aposentad.orls e Pea.sões. u Aut:arQu!u em ~te·
n.l., as ~ e as Sociedades de Ecocom.l& M1st&. IDclusin a Petro.
brú S. A. e o B&DC0 do Brasil S. A.. efetuari.o, DO pruo mUlmo de l:Z.
Cdou:l meses. a. Tenda. de seus coaJuntos e unidades ~. &n
eonaonAnda com o Sistema Plnance.t.ro da Habitação, de que tnt& at&
lei, de acOrdo com as .mstruçOes expedidas, no praza de 90 (DOYmt.l.) dfu,
eon1untunente, pelo Banco Nacional de Ral:lltaçlo ~ Depart.ameat:a Na·
dorW de Prntd!nc:ia Sodal".
"'§ 3'" Os órgics referidos no § 1• deste artigo que l)06SWim unidades
~ em B:rs&Wa. conjt.mt&mente com a C&1xa Eoooóm1ca PedBral
de .Bra:si1iL :lUbmeterio .. apnnacio do Presidente d& RepllbUca, por
1ntenn6t:Uo do MiDl:stro do Planejamento e Coorde:na.clo EconOmJ.ca. DO

Art. 2' Em &Ubstltulç!l.o i. cmn-ção pelo salário :n1nlmo, o Poder Executivo
est.abeieoert stst~ epeda.l de atuallzação monetál.l.a
~o

CCJlUtruçlo".

LEI N. 5.107 -

DE 13 DE Sl!:l"EMBRO DE 1966

Cria. o Flmdo de Gar:u:!.tf& do Ta:1:Jpo de

Serrioo. e d' outra ~

O coeficiente de- atual!::ac!i.o monetJ.ria, segtlhdo o disposto

te de a~:.mento de produtividade. Podet;'t est&betec-er-.se eo:no llm1te. pua a varia·
ç-Ao do coeficie-nte, a va.riaçlo das Obriga.çóes RujusO.vc1:1: do Tesouro Nadon.a.I

-O>;!JS

~"3'.> O aruco l• da Lei n. 6.1-\17. de- 29 dt' novembnl de 19741, fia~ acrescido
de. ·~o Clnieo, com a xgulnte n:da.e!i.o:

cParigrafo O.nleo. Todos os .salârios SUJ)eTion!S a 30 (tlintai \1('·
o maior salt.rlo m!nlmo vigente no PAis ter.lo, eomo r-eajustamento legal, obrigatóno, um acréscimo !gUIIl lt. imporU.n<:la ~ultante da
apllcaç1o lquele limite da tau ~c re-ajustamento decorrente do diSposto no ccapub deste artigo,,
ze!l

Art. 4• Esta. Lei entra em vigor na data. de sua publlcaç-!lo, revogadas as diSpcl(!içOes em con~Jo.

Ernesto Gelad -

Presidente- da Repl1blic:l..

~Prteto.

LEI N. 6.423 -

OE 11 DE JUNHO DE 1977

Eatabeie-oe base para. OJrm;ilo monet.lriâ, e dá outns providências

cua compra ou Tal.h1m a fuhlo até 90

.turo Mcurs ADdrade, Presidente do Smw1c Federal.

Onlco-

~~~r;;~:~; :C~ ~d~ ~1:.'~~ g; ,k~~:~e~t~e~~cl~~ ': ~~

pruo de 90 (ncwenta) dias. ro~tôes e norms.s. em consonlnda com o
Sistema F1naDceiro de Habit.ac.io, re!erentes it sua !Jienaçio".
Art. :t' O artigo 30 da Lei n. ".a&t (• ), de 29 de novembro de ~. puu. a
vta:orar cara a ~te red:&clo:

.. Art. 30............................................................ .
..§ 3" As unidades bsbit&.clom:ls cujos ocupantes hajam optadO 'Pflls.
(CJm'enta) dias da data da publicaçlo desta lei, Uo bentas ela correçáo monettrla rd'erid:l. nbte arti&'o,
desde que tenham as mesmas sofrido reavallacio no prtço do custo da
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O Presidente ~a RepUbllea..
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanc.iono a ~Seguinte l.el:
Art. 1• A correçao, ~ Virtude- de disposiç-ão legal ou estipulaç.\o de- neg:6c:Jo
juridlco, da exp~sÃo monetária de obngaçM pecunlána somentl!- poderá. ter por
base a. varia.ção nominal da Obrigaç-ão Reajustável do Tesouro Nacional- ORW.
I t• O disposto neste anigo não se apllca:
aJ aos l'W!ajustamentos salariaio; de que trata a Lei n. 6.147 (•), de '29 de novembro de 191ofo;
·

rf.J do~-=J 1~~':~~ ~~.2()ttilt!:~re ·: ~~~ 19~~1. a _g~--~ ;'!!{~
3

9

· - Ait. 'i3. Ai .PucãÇõe$ do Fundo sedo feitas ~ pelo BNB ou J»e!os

o

;;;'edmentos

às con-eçóe-s contratualmente prefixadas nas operações de instituições ti·
nMCI!iras.

~ órglos integrante:. do Sistema_ Financeiro de Hab1tacà0. ou a1nd1 pelos

bancários PQra We fim credendados como seus qen tes .timl.::I-

Nadonal~~ ~~~~~ ~~~~
I -

MODfltârio

P.."'&Dtia real;

correçio monet&ria 1gwLI t. das contas Yinculadas menc1on.l4u oo .artigo 2-, ~ Lei;
III - rentabilidade superior ao custo do diDheiro c1epos:itadc, iDcJ.w:;jve os

II -

Juros.

_:.;....§ 1'

O Procram& de aplicaç6es seB 1d.to baseado em oremreoto trtmectn.l.
aemest:a1 ou anual, de acOrdo com as normas de que trata tste art:t&:o
§ 2" Os a:ceclentes em ~o t. p~o orçamentUia. 6erlo aplic:ados em
Obripç6es Reajustáveis do Te60W'Q NadorW ou em tituJos que ~ os
requ1s1toa de manutenção do poder aquis1t1vo 4a IDOf!lda.
§ 3" No Programa de aplk:açOes ~ inclufdas p~ do BNH para m:eCDÇ:lo do P%Qil"&!D& habltadonal.
§ fi' Aos â~tes UnaDoe1ros aenf. c:rMitada, a titulo dtJ tau de a.dm!n1s'tn.çio,
perceatagem ni.o superior a I-I• (Um por cento) dos depósitos t!fetaad.os. s. qual
aert fh:ada. aznWmecte, pua. cada .rqiiio do Pais. pelo Conselbo Monet.árfo Na·
dona!. por propOsta do BNK

------·-·-----·-·-·--·--···-··--------····
LEI.Jil...G.205~&-Z.Im
~ ._ ~ do caürio mlDlmo corno f.&i>or de con-eç5o
monetária e &a'CI50Slb pui;'rat'o Wd.co -o uti11:0 1' d-. Ld 11. 6.141'1' ('),
de :t9 de no-bre 4e U1ofo

~~~~~flbllca. Fa~ aber qce oCo~ Nacional~ e eu

ca~base

Art. 1• Os valores moneU!tios fixados
no salãrio min.irno n.to ser.io
considerados para qca1squer f1ns de- direito.
! 1• Ftca. exelaida da rest:Jic.1o de- que trata o cea.pub deste arCa-o, a :tb3çlo
de quat.sauer w.lores ularlals, bem como o:s seguintes valclres Ugado:s à legisl.l;ção
da pt'I'!Vidtnda soc:la1, que- continuam vinculados ao AUrio :minlmo:
I -os bene:Ddos minlmos c:stabc-leddc:Js no artigo 3" ~ LCI. n. ~.890 (•), de 8
de junho de 1973;
1
I I - .. cota do u.lirio-.famllia a que se relere o artigo 2> da Lei. n- fi.266 <•>,
de 3 de outubro dto 1963;
m-os bendlctol!: do PRORURAL (Leis CcmpJemenbU:"e:S ns. ll [•), de- 25
de malo de- l971. e 16 (•), de- 30 de outubro de 1973, pagos pelo FUNRURAL;
IV - o :lla.Uirio-bs.se e os bene.fldos da Lei n. 5l!S9 (•), de U de dezembro
de 1912:
V - o bene!lcio lnst.ltutdo pela Ui n. 6.179 (•), de ll de dezembnl de 1974;
VI (YetlldO),
I 2' (vetado).
I 3< Pua o:s efeltos dO disposto .ao· artigo s• d2. Lei n. 5.890. de 8 de Junho de
1573, os montantes, atWUmente C:Orre:s;JOndentes aos lim.ltes de 10 e 20 ve:zes o
;tO:.~&,~~f;,n~ ~ri: ~.,:~s~~~rdo eom o disposto nos arti-

t 4.• Aos

<:Ontl:atos

com prazo detet"m!nttdo, vigentes na da.ta d:r. publlc:açlo
lo<:ação, não se apll~o. a.té- o respectivo ~o. as

=-~~=~o~
~Ler.
v.

lLX. ~

19n

rtd .• -lMS,

~>o~~:.~;

t'<d. 197-1. pq

~us. 1~ ~

2.crn.

1'12.

19&4. """"'· r.!l:

l.!l:M; 1S'T3. l>'lt
~'~=·

l.s:n.

1~. pt~:.

<GS7: l~ •
1 H9

l!'õ~. ~~

..._11:

l.li!IG.
1:1!1: l.91l.. ~

c:

~ 1.16(..

·--

c)

5 2- Respeitadas as ex~ indicadas oo paràgrato anterior-•. qua1o;quer OUl!OS
indlces ou critinos c!le correc:ão monetària prev:stos nas leis em v1gor úc:am substi·
tu1dos pela. vartaçâo nominal da ORTN.
! 3- Considerar-se-4. de nenhum efeito a estipulação, na Vigência desu Lct.
de cort"'eÇâo monetaria com base em indice diverso da variação nominal da ORTN.
Art. 2" O dispasto nesta Lei. nl.o se aplica aos contratos pelos quais a em·
presa se- obrigue a vender bens para entrega .futun. ou a prestar ou fomeeer
serviÇOS a serem produzidos, cujo preço poder! reajustar-se em .função do custo
de produ~o ou da variação no preço de lnsumos utilfzall.os.
Art. 3• Esta Lei entradi. em vigor na data de sua publicaçAo.
Art. 4.. Revogam-se as cHsposiç-ões em contrário.
ErDesto Gd5el - Presidente da República.
MArio Henrique .samon.ea..
.loio Paulo dos Rds Vdioso. •
DECRETO-LEI N. 19- DE 30 DE AGOSTO DE 1966

Obr1ca s. adOÇio da cüusu1a de conoeçlo P1lmetiria nas

o~

do

Sbtema FinanceiJ-o da Haldta(:io e di autras pro"ridbd.Ls.

.Art. 1~ Em t6c1as as operaç-6es do Sistema Fimmceiro da. Habttaclo dlmri
ser adotada c.JJ1usula de cor~ monetária, de acõrd.o com os indicc!; ele ecneç§.o mcne-ttrU. Uxados pelo COnselho Nacional de Economia, para. coneclo do

-wr das obrigações reajustáveis do Tesouro

Naclolllll. e cuja apUc:açio obedece~

• illstruçóe:s do Ba!'\co Nacional da Habitaclo.

§ 1' O rea.tus11merito da.s p:restacõe:s poderá ser ldto com base no nUrfo·
mfn1:no, no caso de Op!I'&Q6es que te:nbam por ob,1elo Imóveis residendab de

"ftlct unltúio Interior • setenta e dnco f7S) calúios-mimmcs e se dest1nar'mn &
atender às DeOI!:SSidades Mb1tac1onais de .famfllas de bai:u. renda.
!i 2- O Banco Nacional du Habitação. bem como o,_ demais órd,os :intezlmlt.cs
do Sistema F1l'Wlet!iro da Habltaçio, poderão !!nancia.r ou deseont.tr as operaçOe.s
de compra e venda, promesss. de venda. eesslio, promesstL de cessão. empn!:stJmo.
ftnanetamento e construç.lo de babit.acáo para pagamento a prazo, quando cs
enditos delas resultantes forem C<lniltidcs :nonetànamente de acórd.o com o

artie-o 1· d(:ste decreto-lei.

Art. 2" Oa órpos integrantes do Sistema Financeiro da H.abftacio ll(l(kriu
P*IU correçlo monetá:ia aos depósitos que hajam ntle:i ~o par pruo
superior a cetlto e oitenta (180) dias.
Art. l" Este. decreto.I~ eatrari. em. 1'igor na data de
pd.as as: disposiç6es em contririo.

H. Castello Branco -

wa l)Ublkaçi.o. revo--

~te da. Re;nlblk:L

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

oF. N., -~~--j

-~ri

. -,ç CJ

Brasília, 23 de abril de 1997.

Senho!' Presidente,

Nos termos regtmer.tats comuntco a V.Exa que em reuntáo realizada
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~l}.!n:!viS:ãii_C:L~cQio.Ca~o
elllmdada lEI: ro 1/69) :Permitia declarar a 1ntercret.aç.5o em tese &! leis. e

COLOCAÇÃO

estão em V1s-x as leis in~·~ o SeQad:l ~~ ~-para 5ii!.-cg~
t.ação~ no que~. a fim. da !P~ ';; ~gir_}'lio5tese em que ~--,ft,_~

caçio de seus teCJCs.

e Ve]15:3_in_eiitcú:JRSJltiitQs_.a seriim emitidoS.

CE11P

o::rro

.

VENCIMENTO

TtTuLO

::Ji2..C!6..19W_ _::__o.l.062002:::-=. P

~

DATA·BASE

- _·:0:2:'06:1997 ..

o h) forma de colocação: através de of~nas pUblicas.
nos !ermos da
Resolução n• 565, de 20.09.79, do S<i,nco Central;

i) autanzaçiio legrsiatsva: Le1 n• 7.945, de 29.10.73 e Decreto n'"
~.630,

de26.01.89.

Ainda de acordo com o parecer do Banco Central, foram atend1das as
exrgências constantes da Resolução n• 69/95, do Senado Federal, conforme
se detalha abaixo:

Cord1a!mante,
~~-r·

1

Senador Bernardo Cabral
Presidente da Com1ssão de ConstituiÇão. Justiça e Crdadania

a operação se enquadra nos limites da resolução aoma

referida:

2.
o Mumcipio de São Paulo encontra-se adimplente
instituições Integrantes do Sistema Financeiro Nacrona!,

com as

3
o Tribuna! de Contas do Mumcípio de São Paulo comprovou o
cumprimento do disposto no art. 212 da Constrtuu~~o Federal, bem como o
pleno exercic1o da competência tributária. relativamente ao exercido de

PARECER N• 255, DE 1997

1994:
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS,
sobre o Oficio ·s· n• 004197 que ".encaminha
:~;ohcd.açiJo da ~fertura do Municlplo de ~ Pau/c
(SP) para ~ possa emitir Letras FitwJceias do
Te.souro do Munk;iplo de sao Pauki- LFTMSP. CtJjo$
reano.s serao ~stltlados ao giro oa Divida MtJblidria,
venclvel no 1" u:mestre dtJ 11197"'.

RELATOR: Senador EDUARDO SUPUCY

I. RELATORIO

Vem a esta Comissão de Assuntos Económtcos o Oficio "S" n• OOA/97
(Oficio PRESI n• 88. d~ 15.01.97. na origem) do Presidente do Banco
Central do Brasil, encamtnhando sohcitaç.ão da Prefeitura do Municfpio de
São Paulo (SP) no sentido de que seja autorízada a emitir LetraS FífianCeírãs
do Municíp1o de São Paulo - LFTMSP, cujos recursos serão destinados à
rolagem da divida mobiliâna vendvel no 1• semestre de 1997.
O pleito em questão foi objeto de parecer favorável apresentado a
esta comtssão em jane1ro p.p .. pelo nobre Senador Espendião ..o.min que,
postenormente, acolhendo os--lennos do Voto em Separado de nossa
autona. apresentou parecer limnando a ro!agem dos titules apenas ã
primetra parcela, vencível em 01.03,1997.

4.
permanece· pendente -de decisão judicial a questão aa
remuneração dos vereadores Ass1m. o Chefe do Poder Executivo atestou o
cumprimento do disposto no an. 29, 1nC1SOS VI e VIl da Constituição Federal.
~enferme taculta a ResoluÇão n• 19196, do Senado Feder ai:

5.
aplicando-se os dtspositivos da Emenda ConstituCional n"' 03, e
os parãmetros da Resolução n• 69195 do Senado Federal, resta que o
Munrcipio de São Paulo possui margem de resgate de 8,40%.
correspondendo, portanto a uma rolagem de 91,60% dos títulos;
6.
foram anexadas ao processo as Certidões Negatrvas de Débito
junto ao INSS, ao FGTS e ao PISIPASEP/FINSOClAL, declaração da
inexistência de débrtos venc1dos e não pagos, Lei de Diretrizes
Orçamentârias, do Plano P!urianual de Investimentos e do Orçamento para

1997.
É .o.relatórlo.

!I. VOTO
Por ocasião da apreciação do pleito da Prefeitura do Município de São
Paulo em janeiro, apresentamos Voto em Separado, acolhido pelo relator,
recomendando o exame posterior da rolagem dos títulos emitidos para
pagamento dos precat6rios judiciais, ao amparo da Resolução n• 13193.

Trata-se, agora, de examinar a sohcltação da Prefe!lura Municipal de
A análise que se faz. hoje, do assunto demonstra que permanece":
São Paulo (SP), no que tange aos titules com vencimento para 01.06.97, - válidas as razões que justificaram a recomendação de cautela, quanto a
correspondentes a precalórios emitidos ao amparo da Resolução n• 13193,
autorização de rolagem dos títulos da Prefeitura do Município de São Paulo.
destinados ao pagamento de preeet'i_rios judic:Jais ..
Senão, vejamos:

~;nco

Segundo o Parecer do
Centra!\ (Parecer OEOIPIOIARE97/0009 de 08.01,97) a emtssão dos titules para rolagem da divida vencivel
em 01 .06.97. tena as segutntes características
a) quantJdade: a ser deftmda na data de resgate dos 'titules a serem
subslituidos. mechante ap!Jcação da Emenda Constttucional rt• 03, deduzida
a parcela a ser definida pelo Senado Federal:
'

1.- os títulos emitidos para pagamento dos preeatórios estão
referidos ao an. 33 do Ato _çlas Disposições Constitucionais Transitórias que
determina a obrigatoriedade de sua emissão no exato volume e apenas para
pagamento de precat6rios pendentes na data da promutgaçã:o .da
Constituição. No caso em tela, os títulos, segundo a resolução autorizativa
do Senado, seriam destinados acrpagamento-da 4.. parcela e complementos;

2. À época do pnmeiro exame do pleito por esta Comissão de
Assuntos Econômícos so/ic:Jtamos ao Banco Central responder a algumas
perguntas sobre a procedências dos_ títulos a serem rolado~ e sua real
c) rendunento; 1gua! ao das Letras Fmanceiras do Tesouro - LFT. __utilização o_o pagamento dos precatórios. Em resposta ao pedidc;'. o Banco
cnadas pelo Decreto-Lei n• 2.376. de 25.11.87,
Central confirmou a destinação dos recursos reStJllantes da ermssão para
paga~nto Qos pr~tQrios, re~~~_ndo__qu~ "9_ Parecer OEDIP/CODEM-R.J_d) prazo· até 5 {anco) anos:
92/179 de 24.09.92, que tratava da referida emissão, ... , informou que 'sena
b) moda/tc/ade: nomtnaltva -transferível;

tecmcamente recomendável que a emissão em questão não .fosse
fea/ii_.17i.i''.~TrallS:Gf~~J_;im~ITC"Q~03 ~C®.:":'(~~~ _§~§-ª_o___gç__Tntx.!~E~.I

e) valor nommal. R$ 1 000.00 (CETIP)

·-de Contas do Munidpio de São Paulo, acerca de denúnCia apresentada na

f) características dos titufos a serem substituidos·

CETIP

TiTULO
p

p
p

VENCIMENTO
01.06 1997

01 06.1997
01 Oô. 1997

QUM'TIDADE

99.000.000
99.000.000
65.786.314

Cárriãrà MUniciPal. em raiã5 ce-prOjeto de léi da Prefeitura de São Pauto
respaldar suplementação orçamentâria para vânas obras com recursos da
resolução do Senado Federal, a qual devena destinar-se apenas ao
_ pagamen_to do~ precatórios.

-(. .. ) Na_da havra. na aludida _ler, _como se_ pode tacllm€nte mtenr, que
permrtrsse deduzrr que os recur:;;os prowimentes da colocação de litu/os

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------
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mumapais, autonzada pela Resolução n"13 do Senado Federal, para
pagamento de precatónos judidars\, tenam Sido desviados para cuslear as
obras elencadas pelo Ilustre Vereador. Ademats, exames rotmeiros _eferuados
por este Tribunal tem revelado, conforme assinalado a fis. 13 pela
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O exercido da prerrogativa constitucional conferida a esta Casa.
implica a responsabilidade de garantir que as autorizações concedidas se
façam dentro da legalidade, preservando as normas legais. Assim, para o
Senado Federa!, ignorar os resultados obtidos pela CPI sobre a destinação

Coordenadana das Auditonas, regularidade no_pa_gªme_jJ_tQ do~ _{l~tór.i!Jf;__ _d_o_s recurg~_$_a~~d_º-S.,_exci~-ªITl_e_rn_~_._J;Iara RéJgamentp__do_s precat6rios,

judiCiats, o que afasta definitivamente, a Idéia de prática d~__Q~uer
ifegaltdade nos procedimentos do Executrvo, relativamente~à ap/icação_ dos
recursos captados na forma autorizada pela nlencionada Resolução do
Senado Federal.;

3. O Tribunal de Contas parece referir-se tão-somente à lei que.
autorizou a suplementaçáo de recursos. sem pronunciar-se, efet1vamente,
quanto à destinação de todos os recursos advindes da emissão de titules
autorizada, vis-à-vis o que determina a Constituição. Encontrou
embasamento, no fato de haver regularidade no pagamento de precatórios,
para descartar a possibilidade de ilegalidade na aplicação dos rea..nos
captados através da emissão de titules, mas esta posição encontra-se, hoje,
superada por decisões posteriores do próprio Tribunal, como veremos a
segu1r.

4. O Senado Federal vem conduzindo com dedicação e
seriedade uma investigação sobre vãrios aspectos relativos à utilização de
recursos provenientes da emissão de titt.dos para pagamento da precatórios,
em estados e mtXlicípios. Ainda que não tenha concluído os seus trabalhos,
a CPI já adiantou que existem fortes indícios de irregularidades, EII"'\''lvenc\
não apenas a utilização dos recursos mas, também, a relação entre volume
arrecadado com a venda de títulos e o pagamento de precatórios. Dentre os
titules sob investigação encontram-se os que são objeto da rolagem ora sob
exame.
5. A pedido da CP!, o Tribunal de Contas do Município de São Paulo
procedeu a uma Auditoria Especial que teve por objetivo o levantamento de
todos os pagamentos de precatónos judiciais autorizados peta Seaetaria
dos Negócios JlXidlcos de acordo com o art. 33 do ADCT, a partir de juf/89,
inclusive os relativos a Oflcios Complementares emitidos pelo Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Uülizanda.se a UFIR para atualizar os
valores desoitos pelo TCM. de acordo com a metodologia utill?.ada pelos
técniCOS da CPI, a Prefe1tura do Municiplo da São Paulo destinou R$
30.654.274,88 para o pagamento da 4• parcela dos prec:atórios judiciais,
mais RS 27.-412.983.23 para o pagamento de oru:~os camptémei'ltateS no
ano de 1993, totalizando R$ 56.067 258,11.
6. Utilizando-se o mesmo índice de atualização, a UFIR, a Prefeitura
do Mumcipio de São Paulo __arrecadou, em _yaJor_es_ presentes, RS
251.672.368,65 com a colocação de 287.692.851.a96 LFTM-5P, d~J.e
da Resolução ne 13, de 17/02193. Constata-se, portantO. QUE! a-prefeitura CIO
Município destinou apenas 23,07% do valor arrecadado ao efetivo
pagamento de precatôrios judiciais e respectivos complementos.
E certo ~ue houve pagamento de Oficias Cornp4ementares nos anos
postenores ao desta emissão, mas as em1ssões de titules decocrentes das
Resoluções nG 27, de 17/03194. e rf' as. da 16112194, foram mais que
suficientes para cobrir os gastos dicorrentes das decisões judiciais oconidas
em 1994, 1995 e 1996. No ano de 1994, a Prefeitura arrecadou R$
146.565.985,12, destinando apenas R$ 105.756..227,08 para o pagamento
de precatõrios judiciais (S• parcela e complementos).
'
.
.
Quanto ao biênio 95196, o Tribun~l de Contas do Muriicipió de SãO
Paulo realizou a Auditocia Especial TC.No~2.000.097197"20 que concluiu:

corre~nde negar a funções que..ffie-foora'm delegadas pela Lei Maior.

A ausênaa. na Resolução no 36192. que disciplinava o assunto ã
êpoca. do d!spositivo que proibe o refmanc1amento de titulas emitidos para
pagamento de precatOrlos, e· estabelece seu 1med1ato resgate caso se
demonstre sua utilização para outras finalidades, não pode constiturr-se em
rmpedrt1vo para a livre deetsão desta Casa quanto a perunênoa desta nova
solicitação da Prefeitura do Munrcipro de São Paulo. A possibilidade de
rolagem de titules não pode significar sua obrigatoriedade
Diante do exposto, considerando acordo estabelecido entre este
relator e os membros dessa comrssão no sentrdo de aguardar as conclusões
da CPJ dos Titulas Públicos manifestamo-nos pela rolagem de 98.00% dos
titUles da Prefe1tura Mumctpal de São Paulo (SP) vencivers em 01 06.97 pelo
prazo de 1 (um) ano, de acordo com o Projeto de Resolução que
apresentamos:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 66, DE 1997
Autoriza o Município de São Paulo a
·emitir, mediante oferta pUblica, Letras
Flnanceffas do Tesouro do Munic/pio
de São Paulo - LFTMSP,· destinadas

ao giro da Díviêla
em 01.06.1997".

Mobil~ria.

'tleiJCivel

O SENADO FEDERAL. resolve:

Art. 19 É o Município de São Paulo autorizado, nos termos da
Resolução rf" 69, de 1995, do Senado Federal, a emitir Letras Fínanoeiras do
Municip~o de São Paulo - LFTM - SP, destinadas ao giro de sua divida
mobiliána vencivel em 01.06.1997.
Art._ z:' A emissão deverá ser realizada nas seguintes

condiçóe!;:
a) quantidade: a ~ deftnida na data de resgate dos títulos a
serem substituidos, atualizados nos termos do§ 7° do art 16 da Resolução
na69, de 1995, deduzida a paree1a de 2.00%:
b) modalkiade; nominativa - transferivel;

c) rendimento: igual ao. das Letras Fznaneetras do Tesouro LFT, criadas pelo Decreto-lei n• 2.376, de 25.11.87;
d) prazo: até 1 (um~'l'S: .
e) valor nominal: R$1.000,00 (CETIP)
f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos:

"'Em 31.12.96 os recursos disponlveis (reservas) no património da
P.M.S.P. eram de apenas R$ 73.412.056,96, que e+>mparados com o que
restou das receitas oriundas da colocação dos tftu/Qs dos precatórios (R$
680.488.465,78), após o pagamento de precatórios em 1996, mostra qUe R$
607.076.4a8,8'2 toram utili3ados, no exercicio de 19fl6, para pagBmerifó-Cié
despesas de outra natureza."
·

CETIP

TITuLO
p

VENCIMENTO

QUANTIDADE
99.000.000
99.000.000
69.786.314

01.06.1997

p

01.06.1997
01.06.1997

p

g) prevssáo de colocação e vencimento dos lltuJos a serem

Para que não restem dúvidas, fizemos anexar ao processado o Oficio
ne 015197 - Pref.G., da Prefeitum; de São Paulo, encaminhado_~ _G_F1:Ldc?
Senado Federal, contendo explicações sobre a utilização dos recursos nos
anos de 1995 e 1996. Apesar de não se refe_rir à matéria· ora ~m ~!'litÇ'?!
devemos traçar alguns comentários sobre seu conteúdo: ao descrever os
compromissos de pagamentos de precatónos a partir de 1995 (totalizando
R$ 1.147.883.044,87 até o final de 1997), utiliza-se dos valores relativos à
totalidade dos preca.tórios pagos (ou a pagar) em cada periodo, a despeito
do fato que a autorização do Senado Federal destina-se ao pagamento dos
precatórios pendentes de pagamento em 05110188. de acorCo com o art. 33
do ADCT; além desse lotai, alega: a_ e~i~1ênçiã__~_RS_263.173.622,90 a
pagar. referentes a precatõnos "emitidos em 1989 e 1990" e "no periodo de
1990 a 1993" que, como descrito pela própria Prefeítura. não enquadram-se
no dtsposto no art. 33 do ADCT

emitidos~

CETIP

C_OLQCAÇÃQ _
02,06.1997

YENCJMENTO
01.06.1998

lÍl:ULO__ _0/\TII-MSE
p

02.06.1997

h) forma de co!~o: através de ofertas públicas, nos tennos

da Resolução n• 565, de 20.09.79, do Banco Central;

i) aUtorizaçtio iégiSlativa: "lei_n• 7.6-45, de 29.10.73 _e Oea'eto n•
27.630. de26.01.89.
Art. 3° A presente ãutonzação deverá ser exeroda no prazo de
duzentos e setenta dias, a- contar de sua oublicacão_
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Art 4° Esta Resolução entra em vtgor na data de sua

LEGISUÇÃO CITADA ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

pubhcac;:ão.
TEXTO FINAL APROVADO PELA CAE

PROJETO DE RESOLUÇÃO N", 66, DE 1997
AutoriZa o Mu1'11cipio de São PéWio a
emittr. med1ante oferta pUbhca. Letras

Fmance1ras do Tesouro do Município
de Sáo Paulo - LFTMSP, destinadas
ao giro da Dívida Mobi/!áaa, vencivel
em 01 Oô. 1997".

Constituição da
República Federativa
do Brasil
·······················-----·-·-·-...·----··-·············---·-----------·
A~ 29 •.~ Muni~pio teger--sc:-á por ici orgânica, votada em dois mmos.. com

o !ntcrsücto J?i~mo de dez. dias, e aprovada por dois terços dos membros da
-Cãmara-~~pal, que a ~O:mulgará. atendidos os princípios estabelo:::idos
nesta Constitwção, na Constitwção do respectivo Estado e os 5egui ntes preceitos:

0 SENADO FEDERAL resolve:

Art 1° E o Município de São Paulo autorizado, nos termos da
.
VI- a n::mune~ dos \éreadores corresponderá a. no má:umo setenta
Resolução n<> 69. de 1995, do Senado Federal.- a emitir Letras Financetras do
e cmoo por cento ~uela estabelecida, em espécie, para os Deputados
uaJS.
Municipio de São Paulo ~ LFTM - SP, desUnadas ao giro de sua divida - ressalvadooquedispõcoart.37,XI;
mobibâria vencível em 01.05.1997.
·
:.:_Vll- o total da despesa com a remunernçao dos Véreadores não poder.i
ullrapassar o monrante de cinco por cento da receita do Municipio;
.Art. 2" A emissão deverâ ser realizada nas seguintes
condições:

Est.act ·

a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos titulas a
serem substituídos, atualizados nos termos do§ -rodo art. 16 da Resolução
n°69, de 1995, deduzida a parcela de 2,00%;
b) moda!Jdade: nom1nat1va - transferivel,

c) rendimento; 1gual ao das Letras Financeiras do Tesouro LFT, criadas pelo·Decreto-Léf n"'2:37s,-·de 25.11.87;-d) prazo:

ate 3 (três) anos;

e) valor nominal: R$ 1.000,00 (CETIP)
f) caracteristJcas dos tirutos a serem substituidos:

CETIP
TÍTULO

p
p

VENCIMENTO

QUANTIDADE

01 06.1997

99.000,000
99.000.000
69.786.314

01.06.1997

p

01 06.1997

g) prev1são de colocação e vencsmento dos titvfos a serem
enut1dos:

•Art. 212. A Uniioaplicará.anualrnente., nunca menos de dezoito. e os Estados.
- õT>:iSmtO.=:F'eOC:r.iLe.--:-OS MurlfciP1oS'""'VIDie e éitíoo=par·ccniO,-nO~m~-nimo.,~ darccCita resultante de impostos, compreendida a proveniente de lransferênci.as,
na manutenção e desenvolvimento do ensino.
§ 1~ A parcela da arreca~ção de impostos transferida pela Uni~o aos
~&stados,.ao Distrito Federafe aos ~uniçfpiºs~_<~~ ~lOs Estados a<IS respc::ctivos
Municípios, não é considerada, para efeito do cálculo previsto neste artigo,
~ta do governo qu~ a -~nsf'erir.
·
§ 2~ Par:a cfc:ito do cumprimento do -:lisposto no cnput deste anigo,
serão considerados os sistemas de ensino federal, csta:dual e mumcipal e os
recursos-aplicados na fonna do art. 213.
§ 3"~~ A distribuição dos n:cursos públicos assegurará prioridade ao
~tendim~.!l_~_4as DCCC$Sidades_9o Cll$i_oo obxjg?t~)l:io ..n9_S..I~!Ji~ d.Q plano
nacional de educação.
§ 4-t' Q_s programas suplementar~ ~e ~~lmcntação c a~sJ_stência ~ saüde
Pr.evistô(ilõ -ati._- 208,_ ·'1r;- ~O ~!ta!l~d~S-_c~~~ ~~rsoS-Prõ,"Cmentes dC
CO~lilifções soeiais ~outros recursos orçamenlârios.
"§-5g 0 ensino fundamtnlal pUblico 1(!1'Ô como fome adiCJOnl'!i de finanClamenlo a contribuiçiJo social do saúirJo-«iucação, rr:co/hida ~lns empresas.
najom1a da lei.

CETIP
COLOCAÇÃO

02.06.1997

VENCIMENTO

01.06.2000

TÍTULO

p'

DATA·BAS.E

' 02.06.1997

h) forma de cofocaçáo: através de ofert_as pUblicas, nos termos
da Resolução n• 565, de 20.09. 79, do Banco Centra!;
i) autorizaç.ào legislattVa: Lei n• 7.945, de 29.10.73 e Decreto n•

27.630, de26.01.89.

\

Art. 3° A presente autonzação oeverá ser exercida no prazo de

duzentos e setenta d1as. a contar de sua publicação.

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

Art. 33. Ressalvados os créditos de naturaa alimentar, o valor dos pre:catórios
·aaa· áa promul~Çãoo:acõriStittiição.

jtidfciál's~peitdenie~.-·depagamemona

incluído o remanescente de juros e correçao monetána, poder.i ser pago em
moeda c:o-rrent~ com ãtualiZaç;lo, em jiresi.ações :anuais, iguais c sucessivas,
no prazo máximo de oito anos, a panir de 1"~~ de julho de 1989, por decisão
editada pelo Poder Executivo até cento e oitenta dias da promuJgaçãet da
Constituição.
Parirgrafo única. Poderão as entidades devedoras, para o cumprimento
do disposto neste anigo. emitir, em cada ano, no exato montante do dispendio.
tüul~ .de dtvir;ta públ:i-9 n3o c;:~nnp~.~~ para efeito do limite global de
cnd.ívidamento.

FERNANDO BEZERRA: Presidente em exerclcio
EDUARDO SUPUCY: Relator
ONOFRE QUINAN
JOSÉ EDUARDO OUTRA
GILBERTO MIRANDA
ROBERTO REQUIÃO
LÚCIO ALCÃNTARA
BENIVERAS
EPITÃCIO CAFETEIRA
BELLOPARGA
WALOECK ORNELAS
JONAS PINHEIRO
FREITAS NETO
ESPERIDIÃO AMIN

RESOLUÇÃO N!! 13, DE 1993

Autoriza a Prefei~ura do Município de São
Paulo a emitir 287.692.851.896 Letras Financeiras do Tesouro do Município de São

Paulo, para

o

pagamento

de

precatórios

judiciais.
O Senado Federal resolve:
Art.1.n-lÉ

a PrefeitUra do Mui-11cipío de São

Pau1o autorizada

Letras

a

Financeiras

emittr

2tf7.692-.-851.896

ao 1esouro do Municípío
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de São Paulo,
nas
caracterist1cas.
a) mooa1ldade:

segu1ntes. condições

e

nom1nat1va-t~ansferivel;

'
b) rend 1 mente:
i gua 1 ao das Letras Fi nan(mesma
t:axa
ce1ras do Tesouro Nacional
referencí a 1 ) :
c) prazo: até 1826 dias:
d) valor nominal: Cr$ 1,00, nas respectivas datas-base;
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Art. 2• A -iasl.<) or• •uto~rh•~ serA realiu.da
__ _
_,., cten~.ino~ç.lo:
Letra5 Ftnanceir•s do T•souro do
H>.~n.iclp.l.O dt: S.!oo l'•ulo - LF"tl1:-SP;
b1 tr.J.Inci.dolde-! 1$06 •• 90.~ .. !1 t.n'H-SP;
<:1 ~•l1dllde-! nt*in•t1vs-tran.sterl'llcl:
d1 renáJ.ent.:t~ iQ.,sal_ •a d011.:11 Letras Fl.nllnc:t-ir.as do
T111souro 1-lacum..,l - Ln. criadas pelo ~creto-Le1 n• 2.376, de 2!> de
nove~r.btO de 19117:
~' pr•:eo:
•tt eJ.nco anos:

_..-_e.o;uint~_::.: __c_ondi~_e_s_~

.f) vo~lOr l!o-iln.il~ R$ l.(iõO,OO CCE1"Ii'); {•)
f•J
e:. dt-corr.!nciA
desse
valor
de
P.u.,
o~~s
q\)IU'itid4dC"s llet.lo diVldidaS PQr 1.000 (a1l), de fOn&a. .11 olde~Uli!IC o
valor tin&nce1ca da c::oloc.aclo;
,_qJ _ronroll de coJOColç.lo: &través d111 otert;as Pl)bl1ca:~:,
nos te.t'IN)'II d.ll ae.:~olue.lo n• !>65-, d• 20 c:!e ••te.t:IJ:o de 197SI, do BAnco
Central;
b) auto.rJ.uç.lo leg.l.:~l•t.iV.I: Deer•to n• 2'7.63,0, de :.!'6
-de janeiro de 19!19:
, .i) prevJs.lo de coloco~ç.IO e WI1Ciltent(t cf?s e.tt:ulo.s .1
sere-11 elltit.ido;s por b.lncos ~:

e) prev1são de colocação e vencimento dos
títulos a serem emitidos
f) torma de colocação: através ·de õTerta.s·
públicas. nos termos da Resolução n~ 565, pe
20-9-79. deste Banco Central;

g) destinação:
_ pagamento do 4R oitavo de precatórlos
judlclals: 136.5.21.190.600 LFTM-SP~

Pllbllcar;.to.

_.Scmdo F~ 16 dC ciez.mbro de i994 -

_pagamento do complemento do 3 , oitavos~
conforme sentença expedida pelo Tribunal de
uustiça
do
Estado
de
São
Paulo;
5.749.397.094 LFTM-SP;
~pagamento

oitavos,

4Q

S!lWXJR. Ht.IHBUTO Ltlet:NA
PRESIDENTE

do Complemento do 10, 20. 30 e
conforme

decisão

judicial:

145.422.264.202 LFTM-SP;
~E~OLl)ÇÃO N. 0 27, DE 1994

h) resgate: pelo valor nominal a~~~~2dci.
do respectivo rendimento.
Art.2~ c prazo para o e;.::ercicio da pr-esente autorização é de 270 dias.

Art.3~
Esta Resolução
data de sua pub1icaçâo.
Art.~~

entra em vigor na

Revogam-se,

cont'ráric.
'

-

..

Senado Federal.
17 de\ fevereiro oe 1993.
Senador Humberto Lucena, ~residente.

faço sllb~r q\.1~ o Scn.clo
LUC'tNA., Presidente. no.s ter-os
l\111q1aento Interno, pr011.1u190 a s~uinte
mnun:~TO

I-

fe~raJ.

do

.-rt.

aprovou, e ell,
46, 1tea ?ll do

RESOLUÇÃO N" 85, DE 1994
a Protoittzr;a Kun1c1~1 de s.a.o
Plltzlo 11 e-.itir,
atra•l!:• de oterta.3
p\lblicas, Letra" Finance1:a'l do Tesouro
da MUnic1pio de .sao Paulo - LrtM~sr.
al:}o.s
recursos
serlo <l.estinado:S
.to
Hqui<l.ac:lo de ptii!Catônos
judicia!s
~nclente.s, de r•:spon:s&b•h.Ud• daquele
Hunlc1pio.

AU~rira

O SENADO FCDI:AA.L resolve:
JU"t. 1• t a Prefeitura 11wacip4l cl~ s~~ P11u1.o, nos
ter:no:s "" Resoluc.lo nG 11, de 199.0., do Senado f'ed<eral. au~::orJ.:<~~d• ,..
t.etrA:S rln41"!CeirA!I do '!e:souro do Huniclpio C:e Solo PAulo LF>M-SP. dest1n4dos à liqUid~ç.\o de pcecat<:ono.s ')Ud1e~~:s Pi.'nd~ntes.
de respcnsablhd.llde da~uele M~.:r:~c1Pio.
em~tH

Autoriza a Prefeitura de São Paulo a emitir •COM.906.632 Letras Financeiras do Município de São Paulo - LFl'M/SP, para pa- p.mento do 5/8 (quinto oitavo) de precatórios judiciais e respectivo complemento.

O Senado Federal resolve:

Art. 1.0 É autorizada a Prefeitura do Município
de São Paulo a emitir 4.009.906.632 Letra. Financeiras do Município do Estado de São Paulo LFI'M/SP, para pagamento do 5/8 (quinto oitavo)
de precatórios judiciais e respectivo complemento.

Art. 2.0 A emissão deverá ser efetuada nas
seguintes condições:
valor nominal: CR$1,00 (um cruzeiro real);
b) form& de colocação: oferta pública;
c) rendimentos: idêntico aos das Letras Financeiras do Tesouro - LFI', criadas pelo Decreto-Lei
0
n. 2 .376, de 25 de novembro de 1987;
d) resgate: pelo valor nominal acrescido do res~
Pectivo rendimento;
e) código: 695000;
~ _
_ f) demonstrativo:
a)

- - - - - - - - - ------- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Reíeri:ncla

QT. a Emitir

Coloeapão

Data·Base

5/8 (quinto oita.vol

.1.049.620.585
994.328.758
L9s5.ss7 .289
4.009.906.632

Mar/94
Mar/94
Mar/94

Jun/93
Jun/93
Jun/93

Complemento
c,omplemento

Total

Art. 3.0 A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e
setenta dias, contados da data de sua publicação.
Art. 4.0 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal, 17 de março de 1994. - Senador
Humberto ·Lucena, Presidente.

Jun/98
Jun/98
Jun/98

c) juros: taxa básica do Banco para empréstimos em dólares
americanos, no regime de: moeda única. acrescido do "spread" cobrado pelo
Banco parn tais operações, conforme detalhado no Anexo ll do Contrato de
Empréstimo incidentes sobre o saldo devedor do principal. contados a partir da
data de cada desembolso. A taxa básica fixa t equivalente à taxa do mm:ado
intetbancário de Londres para depósitos em dólares por prnzo de 6 meses,
vigente no momento de cada desembolso de empréstimo;...

d) ...Commltment Charge": 0,75% a.a. sobre o montante não
Publicada. no DCN (Seçl!.o li). de 18-3-94:

PARECER N• 256, DE 1997

desembolsado, contada a panir de 60 dias após a data da assinatura do

contmo;
e) destinaçllo dos ncur.sos: financiar a exocução do Programa
de Reforma do Estado do Rio Grande do Sul;

f) condiçbes de pagamento:
Da COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÔMICOS sobre o Oficio "'S" N"
35. de 1997 (Oficio PRESI N" 971. de
16.04.97, na origem). que ..Encamtnha
solzctraçào do GOW!mO do Estado do
Rio Grande do Sul, para contratar
operaç6o de cridtto Junto ao Banco
lnrernactonal para a Reconstrução e
Desenvo/wmento * BIRD. no valor de
USS 125.000.000.00 (cento e vm1e c
crnco milh~ de dé/are$ amencmws),
equtvaltntt.S a RS JJO. 762.500,00
(cenro e trinta. mllhlles. setecentos c
sesstmta c dots mil e qumht!nros reau).
a preços de 31.01.97, CUJOS recursos
seriJo destinados a flnanc:ar a uecuçQo
do Programa de Reforma do Estado."

do principal: em 18 (demito) pareelas semestr.ris e

consecutivas, vencendo«: em 15.04 c 15.10 de cada ano, sendo a primeira na

7" ~ -~yment Date"--~~ !___"R.a_!~ F~ç}~atc" ~~- ~ quantia
desembolsada c a última na 24' "Intcrcst Payment Date" seguinte à "'Rate

F00ng Date";
_-dos juros; $0Ilest:rai,Ig.cntc vencidos, em 15.04 e 15.10 de

cada ano;
-da "Cotnmitment Chargé": semestralmente vencida. em 15.04
e 15.10 de c::adaano.

A Soc:retaria do

Tescuro

Nacional

Vem à apreciação desta Comissão o Oficio "S" n° 35, de 1997,

que encaminha solicitação do Governo do Estado do ,Rio Grande do Sul de
autorização para contratar operação de credito j~to ao San~ Internacional
para Rcc:onstrução e Desenvolvimento -

BIRD, no Valor de US$

125.000.000,00 (cc:nto e vinte e cinco milhões de dólares americanos),

equivalentes a R$ 130.762.500,00 (cento e trinta milhões, setecentos e
sessenta e dois mil e quinhentos reais), a preços de 31.01.9'7. Os recursos

(Parecer

da pleiteada garantia da UnllJo "• recomendando, por conseguinte sua
concessão, mediante vin~o. pel9_ Es1ado, em

RELATOR: Senador PEDRO SIM~N

informa

STN/COREFJDIREF n• 44. de 1997) gue "há _margem sufic!_ente à cobertura

mor

da _União, de ..

contrngar.mtias "constitutdas de tronsfer2nczas federais previstas nos artigos
/57 e I 59, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no artigo

I SS, todos da Constítuiçllo Federal". Informa ainda o mesmo Parecer que o
:mutuàiiõ -apresema Cãpacídadc -de pagamento do empréstimo desde que sejam

COI!Sidmdos os ==os de operações de crtdito já COillr.lladas.

Por sua

vez;

a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Q'a= PGFN/COFIN" 493/!l7) iittonna que a minuta ~ conttm
cláusulas admissivcis segundo a legislação brnsileira, inexistindo dispositivos

provenientes da operaçlo destinar·se-ão ao financiamento e ~.:cução do

" ... de natt{I'UO pol{lica, atentatório à soberania nacional e à ordem pública,

Programa de Reforma do Estado.

contrária à ConstituiçiJo e às leis-do Pafs. bem assim que implique a

A operação sob exame obedece as seguintes caracieristicas:
a) 110/or pretendido: USS 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco
milhões de dólares americanos. equivalentes a RS 130.762.500,00 (cento e
trinta milhões, setecentos e sessenta e dois mil e qu:iDhentos reais). a preços de
31.01.97;
!>)garantidor: RepUbhca Federativa do Brasil;

compensaçdo automática tk dBJitos e criditos ".

Finalmente,

o·. Banco

Central

do

DEDIP_/D~97/0298) info~ qtl~=-~ _op.eração, pleit_~

Brasil

(Parecer

c:ztquadra-sc nos

limites estabelecidos pela Resolução n° 69195, do Senado Federal, que rege a
matêria. O mesmo Parecer assinala. nO eo'tanto, que. confõrme o Tn'bunaJ d~
ContaS do Estado. as despesas com pessoal totalizaram 71.53 % das receitas
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correntes liquidas, descumprindo o dísposto no art.

Resolução n° 69/95.

13~

inciso VII da

Alem disso, conforme informação constante do Cadastro

da Divida Pública - CADIP. o Estado encontra-se inadimplente junto às
Institui ;ões integrantes do Sistema Financeiro Nacional, o que contraria o art.

'

13, inciso m. da mesma Resolução.

Cabe ressaltar que o Governo do Estado do Rio Grande do Sul
encaminhou à apreciação do Senado Federal (Of. n' 028/9T- SEFAZ-GSF)

wna relação de medidas tomadas pelo Estado, tanto no âmbito das despesas
quanto no das receitas. com o objetivo de restringir a participação dos gastos
com pagamecto de pessoal ao limite da Lei. Destacam-se, entre elas, a

ext:inÇ4lo de cargos, a redução das funções gratificadas, o estabelecimento de
teto salarial (suspenso temporariamente em fun~o de liminar em discussão no
STF) e o estabelecimento de um programa de afastamento vohm.tário do

servidor.
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a) valor pretendido: USS 125.000.000,00 (cento e vinte e cinco
milhões de dólares americanos, equivalentes a RS 130.762.500,00 (cento e
trinta milhões, setecentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), a preç:os de
31.01.97;
b) garantidor: República Federativa do Brasil~
_e )juros: __~ __básica -~- B3J!~ para_ ~os em_ dólares
americanos, no regime de moeda única, acrescido do ..spread'' cobrado pelo
Banco para tais opemções, conforme detalhado no Anexo ll do Contrato de
Empréstimo incidentes sobre o saldo devedor do principal, contados a partir da
data de cada desembolso. A taxa básica fixa C: equivalente à ~ do mercado
interbancârio de Londres para depósitos em dólares por prazo de 6 meses,
vigente no momento de cada desembolso de empr6stimo~
d) ..Commftment Charge": 0,75% a.a. sobre o montante Dão
desem.bolsado, contada a partir de 60 dias após a data da assinatura do
contrato;
e) tksttnaçilo dos recursos: financiar a execução do Programa
de Reforma do Estado do Rio Grande do Sul;

Da mesma forma,. no que se refere â situação de inadimplência,
oficio da Secretaria de Fazenda do Estado (Of. 223/97 - GSF) infonna seu

caráter temporário, a perdurar 'SODJ.ente ate o momento em que se proceda ao
:refioaD.ciamento das Operações de Antecipação de Receita Orçamentária ARO,. junto à Caixa Económica Federal,. conforme Protocolo de Acordo

firmado com o Governo Federal. Esse refinanciamento_ não foi efetuado

f) condiçljes de pagamento:
- do prin~: e1il 18 (dezoito) pmelas semestrais c
consecutivas, venCCDdo--se em 15.04 e 15.10 de cada ano, sendo a primeira na
7' "lnterest Paymcnt Date" seguinte à ••Rate Fixing: Date" para cada quantia
desembolsada e a última na 241 ..lnterest Payment Date" seguiate à ..Rate
Fixing Date";

anteriormente por depender de regulamentação dos procedimentos a serem

- dos juros: semestralmente vencidos, em 15.04 e 15.10 de

adotados, lacuna sanada com a edição da Resolução n<> 2366, de 1997, do

cada ano;

Banco Central do Brasil. Ccmforme a Secretaria de Fazenda. é de se prever a

-da "ConnnitmentCharge": semcsttalmcntcvencida, cm 15.04
e 15.10 de cada ano.

retirada dos registtos no CADIP assim que concretizarem as operações junto à
Caixa Econômica Federal.

Art. 3" O prazo máximo para o exercício da presente

Uma vez que as iaadequaçOes da operação quanto ao disposto

na Resolução n° 69/95, do Senado Federal, encontram-se em processo de
supernção e coosidetando sua relevância para o Estado do ~o Grande do Sul,
sou de parecer favorável ao pleito em apreço, na forma do seguinte:

autorização é de~40 (quinhentos e quarenta) dias.
Arlt. 4° Esta Reso\ução entra em vigor na data de sua

publi~l

FERNANDO BEZERRA : Presidente em exerclck.
PEDRO SIMON: Relator

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 67, DE 1997
Autorim a con/ratlJÇ<ao tk opertJÇlJo de
crédito l atemo, com garantia da
RepúbJka Fetkratlva do 81'0Sll. no valor
lotai de USS 125.000.000.00 (unto e vinte
e cinco milh~ tk dólares americtUIOs),
enu-e o Estado do Rio Grrmtk do Sul e o
Banco /nlernacional para a ReCCJnstruçiJo
e Deserrvolvimenro\- B!RD. destintJda a
jmanc1ar a eucu~o do Programa de
Reforma do Estado.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. lo É a RepUblica Federativa do Brnsil autorizada a

conceder garantia à operação de crédito a que se refere _o_ art. 2° desl1l __

GILBERTO MIRANDA
EPlTÁCIO CAFETEIRA (sem voto)
LAURO CAMPOS (vencido)
OSMAR·DlAS
LEVIDIAS
ONOFRE QUlNAN
COUTINHO JORGE
VALMlR CAMPELO
CARLOS BEZERRA
EDUARDO SUPUCY
ESPER!DIÃO AMIN
JONAS PINHEIRO
BELLOPARGA
WALDECK ORNELAS

LEGISLAÇÃO ANEXADA PF.l..A SECRETARiA-GERAL DA MESA

Resolução.
Art. 2• Ê o Governo do Estado do Rio Grande do Sul
autorizado a contratar, com o Banco Internacio[l31__ p~-- a R~n~~Q e

República Federativa do Brasil

__c_onst1tüição

Desenvolvimento - BIRD, operação de crédito externo com as seguintes
caracteristicas:

-·--··---·---------------·
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A ri. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre

XII -cabe à lei complementar:

I- transmissão causa mortrs e doação. de quaJsquer bens ou direitos,

II -operações relativas â circulação de mercadorias e sobre

c) dcfmii

pr~ações

tado da sttuação do bem. ou ao D1sttito Federal,
!1- relatJVamcntc a bens móveis, titulas c créditos. compete ao Estado
onde se processar o irwentário ou arrolamcmo. ou tiver domicilio o doador. ou
ao D1stnto Federal;
UI- terá a compctCncia para sua mslltu1ção regulada por ic1 complementar,
a) se o doador tiver domicilio ou restd:!nc1a no c.··aerioc
b; se: 0 df! cu1 us possuia bens. era residente ou domicihado ou

tC\'C'

o seu

m..·cntario processado no c.-.:tenor:
IV- tcra suas a!iquota~ max1mas fixadas pelo Senado Federal

seus contribuintes:

b) d1spor sobre substituição tributária;

de serviços de transpone interestadual c 1r:termumcipal ~ de comunicação.

amda que as operações e as prestações se m1Clcm no extenor,
III -propriedade de veicules automotores
§ 1'1 O imposto previsto no mdso l:
r- relativamente a bens imÓ\·cis e respecuvo~ direitos, compete ao Es-

MAIO 1997

c) diSCiplinar o regime de compensação do imposto;
d) fixar. para efeito de sua cobrança e defmição do estabclo::1memo respon.s;?veU> local çlas Q~ r:e.rn.ti.,._~j çi.rçul;!.~o de_mercadorias e das prestações de serviços;
~)excluir da incidência do imposto. nas exportações para o e:\1erior.
serviços e outros produto!•além dos mencionados no inciso X. a~
j) prever casos de manutençào de crédito, relaü\•amente à remessa para
outro Estado e exportação para o exterior, de serviços e de mercadorias.

g) regular a forma como, medtante deliberaça:o dos Estados c do Distrito Federal. isenções. in~nti~ebc_nefi?~ fi~~-~~~e_ ~ogados
§ 3 9 À.ex~o dos impostos de que tratam o inciso 11 do caput deste
anigo c o art. t 53, l c 11, nenhum outro Lributo podcti incidir sobre opcmç:ôcs
relativas a energia clCtrica, servtços de telecomunicações, derivados de petróleo. combustivc:is c minerais do P2is

§ 211 O Imposto previsto no mCISO II atendera ao segmnte.

l - ser.\ não-cumulath·o. compensando-se o que for de\"ldO cm cad:l
operação relam-a a circulação de mcrca:ionas ou prestação de sen•aços com o

República Federativa do Brasil

monr.ame cobrado nas :mtcnorcs pelo mesmo ou outro Estado au pelo Distnto

Constituição

Federal:

11 - a •scnç.io ou nào-íncidC:ncta. s.1lvo detcnninação em contrârio da k·
g1slação;

a) n.ão Implicara crêdi!O para compcn::.ação com o montante devido nas
operações ou prestações seguintes,
b) acarretará a anulação do cr&:hto relauvo às operações anteriores:

III- poderá ser seletivo, cm função da essencialidade das mercadorias
e dos serviços;

.

IV- resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da RepU-

blica ou de um terço dos Senadores, aprovada peJa maioria absoluta de seus
membros., estabel.e.o:rá as aliquotas aplicivcis operações e prestações, interestaduais e de exportação;

as

V- é facultado ao Senado Federal.

ventos de qualquer natureza. incidente na fonte sobre rendimentos pagos. a
qualquer titule:, por eles, _suas autarquias c pelas fundações_qqe instituírem e

mantiverem;

-

•

.

a) ~~ec:a alíquotas mimmas nas operações InternaS. medtante resolução de tmcmti\'a de um terço e aprovada pela maioria absoluta de se:us

membros:

b) fiXar aliquotas máximas nas mesmasoper.~.ções para resolver conflito c:specif1co que envolva interesse de Estados, mediante resolução de miciativa da maioria absoluta e aprovada por dois lerços de seus membros;
VI -salvo deliberaç:Jo em contrário dos Estados e do Distrito Federal,
nos lennos do disposto no inciso Xll, g, as aliquotas internas. nas aperações
relativas à circulaçã:o de mercadorias e nas prestações de serviços. nAo poderão
ser inferiores às previstas para as operações interestaduais~
VII - em relação às cpernçôes e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final localizado c:m outro Estado, adotar-se-á:
a) a a!íquota interestadual~ quando o destinatário for contribu}_nte do
imposto;
\
b) a alíquota interna, quando o destina~ não for oontribuinte dde;

VIII -na hipótese da alínea a do incisa anterior, caberã ao Estado da
localização do destinatário o imposto correspondente à diferença entre a ali-

quota iruema e a interestadual;
IX- incidirã também:

Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Feder.a.l:
I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e pro·

l

a) sabre a entrada de mercadoria importada do exterior, ainda quando
se tratar de bem destinado a consumo ou ativo fixo do estabelecimento, assim
como sobre serviço prestado no o.1erior, cabendo o imposto ao Estado. onde
estiver situado o estabelecimento destinatário da mercadoria ou do serv:IÇQ~
b) sobre o valor total da operação, quando mercadorias forem fornecidas com serviços não compreendidos na competencia tributária dos Munlcipios;

ll- vinte por cento do produto da amcadação do imposto que a União
mstituir no exercicio da competência que lhe é atribuída pelo art. !54, I.

····-..--·-·········..····-··-.............................----·--···--·--Art. 159. A União ent.teg:ará:
i - do produlo da arrecadação dos impostoS ~ ~OOa e proventos de
qualquer natureza e sobre produtos indDstrializado ~e sete porc:ento na
seguinte forma:
a) vinte e um inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participaça:o dos Estados e do Distrito Federal~
b) vinte e dois inteiros e cinco décimos por cento ao Fundo de Participação dos Municípios~
c) três por cento, para aplicação em programas de fiaanciamenlo ao
setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ai.Iavés de suas
instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais
de desell\'Olvimento, ficando assegurada ao semi-árido do Nordeste a met.1dc
dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer:

II- do produto da arrecadaçâodo imposto ~re produtos industrializados. dez por cento aos Estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao
\'3lor das respectivas e.~portaç:ões de produtos industrializados.

§ 12 Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de aoordo com o
previsto no inc1so 1, e.-.:cluir.se-ã a parc:cla da arrecadação do imposto de ren<13
e proventos de qualquer natureza pertencente aos Estados, ao DistrítG Federal
c aos Municípios, nos tennos do disposto nos arts. 157. I. e 158. I.

X- n!o incidirá:
o) sobre operações que destinem ao exterior produtos indusuializados.

excluídos os semi-elaborados deflnidos em lei complementar,

b) sobre operações que dc:st.inem a outros Estados petróleo. mclusive
lubrificantes, combustíveis liquides e gasosos dele derivados, e energia clétrica~
c) sobre o ouro, nas hipóteses definidas no an. 153. § 5°,

XI -não compreenderá, em sua base de cálculo, o montante do imposto
sobre produtos industrializados, quando a operação, realizada enuc conmbumtcs c relativa a produto destinado industrialização cu à comen:1ahzaçãc.
configure fato gerador dos dois impostos:

a

§ 2~ A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior
a vinte por cento do montante a que se refere o inciso II. devendo o eventual
e.'<Cedenle ser dtstribuido entre os demais participantes. mantido, em relação 3
esses., o criteno de partilha nele estabelecido.
§ 32 Os Estados entregarão aos respectivos Municipios vime e cinco
por cento dos recursos que receberem nos termos do inciso II, observados os
critÇnos .CS!3bc!c~dos n_o an 158_,_ p,arâgr.ruo .lm.iço, J.~JJ. _
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DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS.
sobre o Oficro "S'" ~2. "de /997, da Pwudt:nte de
&:mco Cmtml do Brq.s1yqrre ef7(;ammha ~olu:ttação
do Gow:mo do Estado 'de Gcrâs sobre adJtanu:nw

ao contrato tk OJXraçiio dt: cut:hto firmado )Unto i:J
C.oua Ecomitmca Fed~l. reknt110 ao ProgramD d<"
Aporo iz &~tntruraçiio e AJUSft: Ftscai de Eslmio.f,
espeafiamtt:nlt: o Programa de lksltgamJmto
Voluntlir/0 - PDY, ao amJXUO dtJ R~uçào
n"70195, alterada pela &soluçiW n• 1'2.'97. amba,<:

do Senado

· Ft:dt:ra!, alterando o \lalar d,•
RS 57.100.000,00 para RS 67,900.000.00.

Relator. Seoador ONOFRE QUINAN

d) destinação dos recursos: financiar o programa de ajuste ao
quadro de pessoal nos termos do Voto CMN 162195
Estando a operação de crédito normalizada pela Resolução no 70,
de 14.12.95, alterada pela Resolução no 12~ de 30.01.97, ambas do Senado
Federal, a anãlise dos linutes e da situação de endividamento do Estado de
-GOiáS se-clrcunscre-ve- aO qucdispõe o an. 3° da Resolução no 69/95. Nesse
sentido o parecer do Banco Central, acima referido. atesta o enquadramento da

operação naqueles limites.
O Tribunal de Contas do Estado de Goiâs atestou o cumprimento
das dispos1ções dos arts. 27 e 212 da Constituição Federal, bem como o pleno
exercício da competência tnlmtâria, relativamente ao ano de 1996. Informa,
ainda, que o estado aplicou 63,50% das receitas correntes liquidas no
pagamento de pessoal, no exercício de 1995. Considerando que, aquele
Tribunal apurou que, em 1995. foram gastos naquela rubrica 70,57%, deduz-se
que o Estado vem empreendendo esforços no sentido de se adequar aos limites
estabelecidos na Lei Complementar no 82, de 27 de março de: 1995.

I - RELA TÓRIO
O pleito encontra-se instruído com os documentos exigidos pelas
nom~as

em vigor. Foram anexadas as Certidões Negativas de Débito com a
Recelta Federal, o FGTS e o INSS, bem como a Lei no 12.796, de 26 de
dezembfo de I 9-95,- Peii qtiã10Governo- do Estado de Goiás foi autorizado a
"aderir ao ~~3__ dC___Apc>i~ a-Re~~ração ~ ao-AjuSte-Fiscal de Estados
proPosto p~lÕ COMeTiiõ MoDêiãilo Naciof.af"
- --

O Sr. Presidente do Banco Central do Brasil, por i.nrermedio do
Oficio "S" n° 042/97 (Oficio PRESI-97/1.324, de 15.05.97, na ongem),
submete à apreciação do Senado Federal a solicitação do Governo do Estado
de Geias a respeito do Termo Aditivo de Rerratificação ao Contraio de
Abertura de Créd1to, celebrado em 21 de janeiro de 1997, com a Caixa
Econôrnica Federal, com a garantia da Unlào, nos tenuos do Yõto 1-62/95,
Ad.Cmai.S, Bãrico central. no -pa.rccer-acima. referido, destacou
alterado pelos Votos no 175/95 e no 009197, todos do CollSelho Monetàrio
que o Estado de Goiás encontra:.se adímplente junto ãs instituições do Sistema
NacíonaL
-~- -Fíninciifo-NieioDaJ.:·Em.-cOmplenierltãção--;- o-Gõvernador dO Estado declarou
não erisrirem dCbitos vencidos e não pagos e que o estado não possui qualquer
Pretende-se com esse aditivo alterar o valor do crCd1to que a
divida proveniente de operações ARO.
Caixa Econômíca Federnl abriu ao Estado de Goiás, no valor origillal de
R$ 57.200.000,00 ( cinqOenta e sete milhões e du:zêntos mil reais), para. RS
E o relatório.
67.900.000,00 (sessenta e sete milhões e novecentos mil reais). Com isso,
visa-se a dar prosseguimento ao Programa de Desligamento Volunt<ino levado
li- VOTO DO RELATOR
a efeito pelo estado no âmbito do Programa de Apoio à Restrururação e ao
AJuste Fiscal dos Estados.
- -Operações financeiras inseridas no àm6ito
"Programa de Apoio
à Restrururaçâo e ao Ajuste Fiscal dos Estados, como essa pretendida pelo
Corno infonnado no Oficio n"' 0064/97. do Sr. Govemador do
Estado d"e Goiâs. estão subordinadas às Resoluções nos 70, de 1995 e 12~ de
Estado do Goiás o montante acima referido foi insuficiente para atender a
1997, do Senado Federal
toralidade dos s.er-Vidores- 5.800- que aderiram ao PDV.
Nos termos do art. I 0 da referida Resolução n° 70/95, o contrato
O Banco Central do Brasil infonnou. mediante o Parecer
de aberrura de credito firmado entre a Caixa Econõmic:a Federal e o Estado de
DEDIP/DIARE- 971361, de 13 de maio de 1997, que a operação de credito
Goiãs, em 21 de janeiro de 1997, não apenas estava previamente autorizado
pelo Senado Federal, colno tainbem, Cm c:onseqúêlicia, havia sido dispensado
apresenta as seguintes caracteristic:as:
do cumprimento de uma série de exigências e condições estipuladas pela
a) WIÜJr pretnulido: RS 67.900.000,00 (sessenta e sete milhões e
Resolução n° 69, de 1995, do SenadQ_Fedcr31. notadamente do c::ua::Iprimento
dos limites de endividamento previstos em seu art. 4°.
novecentos mil reais);
\

o

ao

b) cotufi.çk.s de pagamento:
• a divida será paga em 21 (vinte e wna) parçelas mensais e
consecutivas, apôs carência de 01 (um) mês, com o prjmei:ro pagamento em
21.06.97, vencendo-se as demais ~re no dia 21 (~te e um) dos meses
subsequentes, sendo a última exigivei em 21 de dezembro de 1998;

<:) OJcargos fmanr:eiros:
- sobre os saldos devedorc:s incidirão, a partir da data de
disponibilização dos recursos ao beneficiário, encargos financeiros de
2,1352% a.m., correspondenlcs, c::n 21.01.96, ao custo de captação médio da
CEF, acrescidos de juros de 0,5% a.m., calculados sobre o saldo devedor
atualizado e capiralizados mensall:nente;
• os encargos serão repactuados trimestralmente,· com base no
Ultimo balancete da CEF;

Foi com esse entendimento e em coDSeqtiência dessas disposições
que o Banco Central encaminhou ao Senado Federal todo um c:onjunto de
Pareceres relativos à contratação de ope:ações de crédito ou de
refinanciamentos firmados pelos diversos estados ao amparo do Programa de
Apoio à Restruturação e ao Ajuste Fiscal dos Estados. Ainda, até: então, sem o
abrigo da cjtada Resolução 12197, e a dcspc::ito da prêvia autorização
concedida pela Resolução 70195, o Senado Federal já vinha procedendo â
apreciações e~cas. ~~~~as~ autorizações.

Por seu turno, com a Resolução n° 12, de 1997, que altera a
. R~olu~_o 70195, dando ~espaldo .legal a um:1 prâti~_que_ vinha ocorrendo, é
determinado que as- o~çõêS dé Crbilto dC Útl:eresse 'dos estados, levadas a
efeito no âmbitO do Progrãiria-ae.1\poió à ReSttuftltaÇão e ao· Ajuste Fiscal dos
Estados, sejarn submetidas a apreciação do Senado Federal; ao mesmo tempo,
essa Resolução mantém inalterado o rito processual próprio e específico
estabelecido para essas Operações de ci-CdítO pela teferidà Resolução n° 70/95.

- a CEF farã jus ã comissão de abertura de crédito correspondente
a i,5% sobre o valor do crêchto aoerto, tnCJdente no ato da üoeração de cada

parcela,

a

A operação de crêdito em exame trata. na verdade, de um aditivo
uffiCOtnrái~-de· abe"mlradeCiCdrtO-iO"Está.Cfà-êle ..Goiãs; jã deierido ·pelo

----------------------------------------- ------------------------=--=--=------
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Governo Federal e pela Caixa Económica Federal, c que incorpora condições
de prazos de amortizações e de encargos financeiros amplamente favor.iveis
relativamente aos prevalecentes no mercado

Ê de se frisar, porem, que, para todos os efeitos legais, aditivos
contratuals que impliquem elevação dos .valores mutuados, como pretendido
pelo Estado de Goiâs, são considerados operações de l:::rêdito e, enquanto tais,
SUJeitas as normas constantes das resoluções acuna explicitadas,
Nesse sentido, as 1nformações prestadas pelo estado e a amilise
efetuada pelo Banco Central demonsttam a perfeita adequação do pleito às
normas VJgentes. Nilo C demais enfatizar, todavia, q~e a operação de crédito
pretendida pelo Estado de Goiâs, inserida no Progr.una de _Apoio ã
Restruturação e ao Ajuste Fiscal de Estados, corresponde a mecanismo que
objetiva adequar os gastos com pessoal do estado ao limites estabelecidos em
legislação própria. Sem dúvida, tais procedimentos são de vital importância ao
ajuste fiscal do estado.

~ os encargoS serão repacmados trimestralmente, com base no
úlumo balancete da CEF;

~a CEF farâ jus à comissão de abertura de crédito correspondente
a 1,5% sobre o valor do crédito aberto, incidente no ato da liberação de cada

parcela;

d) dest_inação dos rec_ll_rs_os: financiru::_ o programa de ajuste ao
quadro de pessoal nos Eennos do Voto CMN 162/95.

Art. 3° Os recursos de que trata esta resolução serão. utilizados
excfusivarilerlte párá·-os-finS dõ Pfogtama:·de Tiesligãmento Voluntãno no
Estado de Goiàs
Parágrafo ún1co. A utilização para fins diversos do autorizado
pela presente resolução implicara o vencimento imedtato da totalidade da
operação de crédito de que trata esta norma, sem prejuizo das sanções legais

pertinentes ao caso.

Nesse COlllexto, diante da narureza estratégica que a operação de
crédito sob exame representa para a sustentação do Programa de Estabilização
em curso, e para o ordenamento das finanças públicas estadual, somos pela
autonzação deste Senado Federal à celebração da operação de credito em tela,
nos tennos do seguiiJte·

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

Salada Comissão, 20de maio de 1997.

FERNANDO BEZERRA : Presidente em exercicio

PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 68, DE 1997
Estado de Gouis .a amtTDIDT opemção
tk cridrto sob .a formo de Temo A.duiw de
Remmjtcoção ao CcntTato de Abertura de
Cridlro c~Jebrado em 21 de Janeiro de 1997,

Autanm o

pmtoiz~EconõnucaF~uzl.

O SENADO FEDERAL resolve:
Art. lo Ê o Estado de Goiás autorizado a contratar operação de
crediEo sob a fonna de Termo Aclitivo de Rerratificaç.ão ao Contrato de
Abertura de CrédiEo c:elebrado em 21 de janeiro de 1997 com a Caixa
Econômica Federa..l no ãmbito do Programa de apoio à Restrutur.lção e ao
Ajuste Fiscal de EstacJ<r-;

ONOFRE QUINAN: Relator
GILBERTO MIRANDA
ESPERIDIÃO AMlN
EPITÁCIO CAFETEIRA
WALDECK ORNELAS
LÚCIO ALCÂNTARA
JOSÉ EDUARDO OUTRA
JONAS PINHEIRO
BELLOPARGA
EDUARDO SUPUCY
COUTINHO JORGE
FREITAS NETO
VALMIR CAMPELO

Parágrafo úmco. A operação de crêdito de que trata o caput
corresponde a aditamento, no valor de RS 10.700.000,00 (dez milhões e
setecentos m11 reais), ao Contrato de Abertwa de Crédito celebrado entre as
partes em 21 de janeiro de 1997, no valor de RS 57.200.000,0p (~inq~enta e
sete milhões e duzentos mil reais), nos termos do disposto no Voto n° 162, de
199~, alterado pelos"·VoEos n" 175 e n°
do Conselho Monetário

LEGISLAÇÃO ANEXWA. PELA

SECREI'A.IIJA-GERAL DA MESA

OGm\,

Nacional.

CONSELliO MONETÁRIO NACIONAL

\

lcMN..-

Art. 2." A operação de crêdito referida no amgo anterior
observaxá as seguintes condições financeiras:

162195

Sessão 574, de 29-11-95.
Progr::;ma de Apolo' Roestruturaçio o ao AJusta Rscal de &tados

a) valor pretendido; RS 67.900.00<1,00 (sessenta e sete milhões e
novecemos mil reais) na forma referida no parágrafo único do Artigo anterior.

Senhores Conselheiros, -

b) condiçõ~ de pagamento:
- a dívida será pag:a em 21 (vinte e uma) parcelas mensais e
consecutivas, após carência de 01 (um) mês, com o primeiro pagamento em
21.06.97. vencendo-se as demais sempre no dia 21 (vinte e um) dos meses
subsequenles, sendo a Ultima exigível em 2 t de dezembro de 1998;
c) encargos financeiros:
- sobre os saldos devedores incidirão. a panir da data de
d!spcnibilização dos recursos ao beneficiãrio, encargos fmanceiros de
2,1352% a.m., correspondentes. em 21,01.96, ao custo de captação médio da
CEF, acrescidos de juros -de-O."% a.m., calculados sobre o saldo devedor
atualJzado e capJtalizados mensalmente;

Ao longo do• ano de 1993 foram negociad~ e refsnaneiadas as dividas
contratuais internas de responsablidade das administra~ direta e lndireta dos
estados. contratadas Bté 30 de $elembro de 1991 juntO aos 6rgaos e entidades
controlados direta ou indiretamen1e pela União. nos tennoS da Lei fi5 8.727. de OS de
novembro de 1993.

2

Esse refmanciamento. tido como terceira e úflima renegociação de obrigações
estados junto á Uniào- anleriormente ocorreram reeytru1urações de dividas de
orrgem extema e ifrtema ao amparo das Leis n• 7.ti14. ~ 10 de julho de 1967. e
7.$76, de 27 de dezembro de 1989- mereceu adcs:io'da maioria dos devedores,
proporcionando o reescalonamento de obrigaçbes no valor equivalente a RS 33,4
bilhões. post~o em 31 d_e outubro de_ 1995._o_ que permitiu a regularização de grande
parte do contenctoso e>astent~ ~n_!~~_5'1S devedores e a U1..ão.
d~

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MAIO 1997
3.

Essa renegocia~o propiciou aos· estados CCfnsidetáveis vantagens. Foi

concedido prazo de pagamento de 20 anos com possibili&::le de prorrogação por mais
10 anos. Além drsso. com vistas a isolar os estados da c.onjuntura atua1 de taxas de
~ juros, foram mantidos os juros pactuados nas operaçoes originais, os quais na médl<l
situam-se em 6,5% ao ano acima da inftaç:ao. Ademais. foi <::51abelecido o ltmite mâ:ómo
de 11% da receita Uqulda real dos estados para compron~timento no pagamento do

serviço da divida rolada e de outras dividas entào eXlStentes e jâ refinanciadas
anteriormente - dividas extema, junto ao INSS, ao FGTS e resultante dorefrnanciamento da Lei n" 7.976189.
4
A S1Stemãt1ca de autoliquidcz do ref•nanc1ame.nto propicí9.!J <! :3!d•~R.I~.IJ...c:!~9Q..S
mU1uârios e o restabelecimento do fluxo fmance11o para os credores ong•nats. dentre,...
0$ quais destace·~ a Cttixa Ec:onOmica Fedem!· CEF. delo!ntora do maior vot..rne de
crêditos e com atuaçao voltada para propramas sociais do Governo Federal.

,s
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importante reconhecer que vãrios governadores decidiram desenvolver
esforços próprios par.; a implementação de reformas administrativa. patrimonial e
fcnanceira em seus estados. O programa lle ajuste vem. portante, somar-se as
iniciativas dos pr6pncs estados.

16
t necessário. todavia, estabelecer de fonna organizadã~ e monitorada
compromissos fumes com metaS de ajuste f1scal õom ;;~s quais qualquer estado que
des-eje pa-rtiCipar dos demaiS componentes deste pr09ram;a deverá comprometer-se
17.
Assim. a possibilidade de obtenção dos relmanoamentos aqUI IOCIIC3COS
dependerá dos seguintes compromissos de ajuste fiscal e f;;13nce•ro a serem mantido::.
pelos estados durante a vrgêqCia ao programa·

A) CONJBO! E E REDlr;<l QA QFSPFSA Qf ffSSOA1

5.
Adicionalmente, o Senado Federal. por meio das Resoluções n'" 20n'l1. 98n'l2
e 95/93, que autorizaram o repasse aos devedores originaiS daseond1;:6e$. obtidas pela
Uniao nos. acordos. de reestruiumç.ao da dívida do selor pUblico brasileiro junto a
banco$ come !'dais eitmngé'lfO:O, estabeleceu a vinculação das receita~ dos e$lados e
munictptos em garantia de ressarcimento das obriga~ assumida:;. pelo Governo

1) reduzir as desPesas com -o fundonallsmo pübltco estadual, no minimo, ao llmíte
legal de 60% (sessenta por cento) da receita corrente liquida, Implementando em
1995 reduçao de !)!!lo menos 113 (um terço) do excedente a este limite, nos termos
da Le1 Complementar nc 82195,
2} implementar. imP.di::lt;unente. os limites de rei7Wneração e proventos previstos no~

Fedeml

ertipos 37. Inciso XJ. e 17 do ADCT. da Constiluiçao Federa!:
3) reduzir o quadro atual de funcionérlos, inclusive atravé$ de programas de
desligamenlo volunl~rio;
.C) nao conoeder ao funeionali~ estadual reajuste de ~olários. e remunerações. a
• qua~uer titulo. com periodleidade interior ou percentual superior ao: concedKios
pelo Poder Executivo da urimo aos seus servidores:
5) revisar, em convênio cõm o Ministério da Administração e Refonna do Estado, a
ieglsle~ç:'lo de pessoal do Estado, com vistas o revOgar quaisquer benefiáos ou
vantagens eonoed'das eos ~ervidore~: püblieos estaduais nao conceãldas pelo
Poder Exeeutivo da União aos Get.J$ próprios setvidores;
S) edotar medidas. a1é o tinat do primeiro semestre de 1996, para adequar o sistema
de previdência do servidorplíbfiCO estadual a parâmetros q~ assegurem seu pleno
eguillbrio atuarial;
7) encaminhar propoSta de -emenda constitucional às re:spec:fivas Assembléias
Legislativas ajustando a Constitulçâo Estadual és attemções que ~rem ~ 5er
aprovadas na Ccns1iluiçao Federal no 'mbito das Refoanas Adrrunistrativa e
Previdência. As emendas que nM esmo ·condicionadas
alterações da
CoflstituiÇ{io Federaldeveril ser en-eãmJnMda$ Btê -60 dias após assinatura dos
contratos de créditos realizados no âmbito desse programa.

6.
Es:ca~ medidas permitiram alcançar a aluai Gituaçll:o de nonnal!dade no
cumprimento das obrigaç:Oes financeiras das Unidades da FedefaÇâo junlo e o Tesouro
Nacional. nao sendo recomendável. portao!o, alteraç:.o no:. atuais esquemas de

reflll3nciamento.

·

Entretanto, com a çignifativa redução da infl.a~o dec::orTerrte da
implemenia~o do PJano Real reduzimm41! também drasticamente as receitas
nominais decorrentes de aplicações financeiras. as quais vinham sendo util~ por

7

muitos estados para custear despesas correntes, inclusive despesas de pessoal
e.
Slmuttaneaménte. com o fim da coiTOSâo inflacionária que erO<fia despesas
fu:adas em termos nominaís, os veneimenlos e r.alários do funcionalismo púbhc:o. como
os dos demais trabalbadores brasileiros, passaram a manter seu valor teat, elevando
desta forma o peso das folhas salariaís.

A perda de receitas financeiras inflacionárias loi parcialmente compensa~a com
o signlfccatlvo aumento experimentado pelas receitas fiscatS estaduaiS a parut do ?tar10
Real. Comparando-seoperiodojuthode 1994 a setembro de 1995 com o periodoitJiho
de 1993 a setembro de 1994, as transferências do Fundo de Pat".rcipaçâo <los Estados
cresceram 15%, .em tennos reaís. e a arrecadaç:.o do ICMS elevou-se em 28%.
também em termos reais, obser~~ando-se a partir de julho último uma estabi:z.açâo
dessas receitas.
·
9.

10.
Enlretanto, vários estados cooeederam, no segundo semestre de 1994 e no
primeiro semestre de 1995, aumentos e vantagens salariais .a seus servidores. os quais
transformaram-se em aumentos reaís. A estes aumenlos vier.!m somar-se mecarusmos
de crescimento vegetativo automático das folhas salariais dos estados, sob a forma de
incorporação de vantagens e gratifiCaçõeS previstas nas ll.~isla~s estaduais
11.
Este quadro fez com que alguns estados ficassem emsiluaç:âode desequilibrio
financeiro, levando-os a incorrer em sucessivos atrasos no cumprimento de suas
obrigaçoes trabathistas e a recorrer a empréstimos ban.:ários de curto Pfõa!O _em_
Antecipação à Receita Orçamentària - ARO, a taxas de juros elevadas, os quais
·acabaram por agr.1var ainda mais a situaça:o.
12

Nos primeiros nove meses de 1995 o resuttldo fisCõ.~l dos.estadose municipios.,..-

reveiou déf1clt ptitnjrio de 0,3% do PIB- fato inulnadc> ~ Ott11"110iõ cinco •nos- e
défiCit operacional equiva~nte e 2,7% do PIB. No mesmo perlodo, o Governo Federal
acumuiou cuperévit primário de 1.3% e défldl operacional de D.S% do PIB. Após
manter no pertodo de 1991 • meados: de 1994 execuçâo fiscal semelhante .6 obtida
pélo Govemo Cenlnll conseguindo em alguns mamenlas resultadO$: até mesmo
~uperiores •os da Uniao. ~ finanças estaduais apre$eniam ~ c:omportamento
oposto. epes:arda c::oquntll'a amplamente favom'el di$ reoeila$ tiseaG c:ompostas pelo
ICMS e petas Transferf:ncias da U~o. lnrtJ..ce de sltua.ç:a.o que urpe reverter, jâ que
a continuidade do combale llnflação ~uer equillbrio Íl$cal n:llo apenas do Govemo
Federal mas: de todo o setor p(lblic:o.
'

Levando em conta o õrversidade de situações dos cfd'erentes estados. o
13.
programa proposto çcrnpreende me<f!das de lljusle iscaf e gneamento fnanoeiro. bem
como linhas. de crédito condicfon:adas a essas rned"ldas. Além ózSSO, prevb5e a
pos:stbtlidade de reestruturaçao das AROs, cob ~ estri'.a:s e que permitam
redutit o déficit dos estados.

I- MEDIDAS DE AJUSTE ASCAL E SANEAMENTO FINANCEIRO

14.
O programa om proposto visa olmplementa~o de meõldas que permitam aos
estados alcançar oequilibrio orçamentário &us1entável. De nada aótantaria posslbililar
refmanciamentcs sem que. simultan.!!amente. fossem .eflfninaCas .as font~ de
desequilíbrio fiscal e financeiro. Sem esle esforço. a situação de inadimpléncia e
desajusle lenderia a repetir-se.

as

B) PRIYATIZAcAo

~

coNQESSÃQ nr SEE\/Jcos poat 1cos

RffOBMA

fATRIMON!AI E CONIROI Ef)f fSTAJA1SESTAD1tA!S·
1) estabelecer. até o final do primeiro semestre de 1996, programas operacionais de
privatizaç:'lo. concessâo de serviços públicos estaduais~ iniciativa privada, reiOn'na
e desmobilização patrimOnial, nos termos de convênios a serem firma~os,
respectivamente, com o BNOES. com os Ministérios tesponsáveis peSos serviÇOS
a serem concedidos e com a Secretaria de Patrim6nio da União, destinando :à
reduç:a:o da divida junlo ao Tesouro Nacional parcela das respedivas receitas.. a ser
estabelecida em função da relaç:.io divida/receita liquida real.:
2) implantar. até o fmal do primeiro semestre de 1996, mecanismo de controle
centralizado sobre as empresas estataís eS1aduaís. visando· ão controle de
despesas e à geraç:.o de infonnaçôes fiscais consolidadas:

C)

AUMf=NT(}-r:}Ã -RFCFITA-MOQERN!zACAO--E MFTtjOBIA QbS $1$IFMAS DE

ARiíffiiíDAi);õÕfêÔNrnOI F po GASTO f DE GERAÇÃO Qf !NFOBMACOES
~
1) explorar plenamente sua base tributária e desenvolver esforços para

2)

3}
4)

5)

inc:c~~~r

a arrecada~o tributária própria em indice mensal a ser pactuado com o Mmcsténo
da Fazenda;
implementar. em convénio e com as-srs1éncía técnica do Ministério da Fazend?·
prcjelo de rnodemízaça;o da Secretaria Estadual de Fazenda envolvendo a melllona
ou a implantação de sistemas de infcmtábca com vistas ao aumento da arrecadaç:a:o
tributária e ao controle da despesa;
.
enc::~minh~r mens<~lmente â Seetelaria do les.oUio Nacional· STN o lluxo de ca1xa_...
do &lado e dados $obre sua--execuçAo otÇIImentórie, fmanoeira e patrimonial,
encaminhar ·men$almente 6 SecrelaJia do iesouro Nacional • STN relatório
detalhado sobre o c:umprimento das metM estabeledda$ no programa de
uneamento financeiro, pe~ltindo a realizaçAo de euctaoria peta SW. ou
órgaolentidade por ela designado, quando esta julgar conveniente;
infoonar ar:> Ministério da Fazenda. com antec:edência de 30 (trinta)cf13S, sobce todo
e qualquer ato ou medida legislativa que inpiique em aumenlo da despesa ou
reduç.ao da receita. indusive ~uantc o tramitação e sanç.Ao de proJetos de 'ei que
visem a criação de municlpio um viab~idade de custentação econ6mica

0} COMpROMISSO QE Rf$1 n TAOO EJSCAl MlNIMO·

1) alcançar resultado primário trimes1ra1 mlnimo requerido para atingir a meta de
equillbrio operaciOOal. tendo e.m vista o quadro de usos e fontes do estado e a
relação dívida/receita líquida real;
2) dotar o orçamento do E$lado de recursos nece--...sários ao cumprimento dos
compromissos decorrerdes do progrnma de Saneamento financeiro ~ de ajuste _

..

')

,/
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fiScal acordado. Os proietos de lei correspondentes dewfto set enviados até
primeiro seme&tte de 1996.

0

E) BEQliCÃQ E CONÍBOI E QO ENQMQAMFNID ESTAQ~!

manter dU11J.nle toda a vigência do Programa aadimp~nc:ia do Estado e de suas
entidades. controladas, direta ou lndíretamente, para COI'III a U~o e suas entidades
controladas dít'eta e índiretamente:
2) nAo contratar novas operações de Antecipação de Receita Orçamentãria-ARO;
3) assinar adi1ívo ao contrata de refinanciamenlo da lei n'll8.727. de 05 de novembro
de 1893, estabelecendo dãusu!a contratual comprometendo-se a despender até
11% (onze por cento) da Receita Liquida Real no pagamento das dívidas referidas
nos artigos da citada Lei.

MAIO 1997

- redlfÇOet. cuc:euivâs; de 3 (ttlu;) me~ do prazo de pagamento.
independentemente do nlvel de c:oinprochetimeto na receita reat'lfqtM.a que essa
reduçt&o acarretar; e
- vencimento antecipado da totalidade da divida.

1)

11 ~LINHA DE CRÉDITO I
18.
Considerando a situação emergencia! em que se encontram as finanças de
algumas Unidades da Federaça:o, fica criada linha de Crédito 5ubord1nada :às
condições estabelecidas a seguir.

Os recursos devemserdesttnados ao pagamentodedébitosematraso alé 30
de novembro de 1995, acordados com o Ministério da Fazenda. Sao efeglveis os
estados que, a critério do Governo Federal, se enc:ontrem em situaçao ftnanceira que
19.

justifique o ac:esso a esta linha.
20.
O valor máximo por estado é equivalente a 01 (1..1ma) quota (mêd1a nominal
janeiro-outubro/95) do Fundo de Partiopaça;o do Estado. CGOdicionado, no rninimo. ao
previsto nos itens O e da seç3o I, ficando a libernç:.o ~dicionada .~ as.sinatura do_..
aditivo a que se refere a mencionada allnea E.2. Exoepciooatmenle, • ~ri.; ;wusivo ·do Ministério da Fazenda com base em exame detalhado ele ciiUiçlo e do
d=empenho financetro do mutuário. este montante podeQ ser ampliado desde que o
valor da prestação mel"'$3.1 nAo ultrapasse • ""% (quaSropor cento) mens.ais da Receita
Liquida Real, podendo ~;er antecipado a~ 113 (um terço) do valor do empréstimo e
condiQonado atnda, alêm qo previsto llO$ Itens O e E. 16 implementa:ylo de programa
de saneamento ftnaneelro e de lljusle fiscal envolvendo ouSro$ CIOm;Jonenles e
condiç6ef. dentre os previslo$ na ceçâo I. e cuja execuçAO será monitoracb pelo
Ministério da Fazenda. O empréstimo fico ~laoeitaçao pelo elõladode que
o petcenlual de """""""'1imento da reoOJia &quK!a ..a~merido neste"""'~ odicional
ao iímllede 11% (onze porcento) pata p.apamentodasdlvidasJé refananciadasjunto
ao Governo Federal (leés: n• 7.976189 B.7271'i13. cfM:ia externa. dlvidas. junto ao INSS

111-UNHAOECRÉl!TOD

Com vista& a ftnanclarprogramas de ajuste do quadro de pe$$03.1, proponho
que a CEf seja autorizada a operar linha de créd'do pam este fim.. sao elegíveis: todos
os estados, com prioridaae para aqueles nâo atendidos pela Unha de CrMrto L
28.

29.
O agente financeiro Sérá caiXa Ecóil6miCa Federal. O prazo seQ de 18
(dezoito) meses. com 6 (seis.) de carência. Os encmgos fnancelros ~ ~trivatentes
ao custo de captação médio da CEF. repac:tuado trimestmlmente com base no úttimo
balancete. acrescido de 0.5% ao mês incidentes sobre o saldo devedor atuarctaclo, e
comissão de abertura de.CréditO correSpondente a 1.5% (um e melo por cento} Ulbre
o valor do empréstimo. com vistas à cobertura pelo risco da operaç:âo.
30.
O risco operacli:mal será do Agente Fmanc:eiro e a garanlia do Tesouro
Nacional, que contará com contra-garantia dos benefic:iârios através de sistema de
auto!iquidez. medianle vino.ltaç.ao das receitas previstas nos artigos 155, inciso I. 157
e 159, incisos I. alinea "a", e 11 da Ccmslituiçao Federal com anuência do banco
centralizador das receitas estaduais, débito àutomático das-presta~ i conta dos
rect.Jrs:os vinculados em garantias. Os recursos ser:i:o liberados na medida do
cumprimento de metas fisicas de reduç:io de quadro acxxdadas. no contrato.

e

e

eFGTS).

cem

O agente fmaneeiro
a C:alm EoonOmiea Fedetal e o prazo do e~mo
. cerá óe 24 (vinte e qualro) meses. podendo ser es:;tendido até 36 (trinta e~) meses,
desde que nêo ullmpas:se e 31 de deumbto de 1996, devendo cer pago em
21.

pre:taçf>e$ rnemaic e Iguais. :em eatênda.

22.

Os encai'QO$ tnaneelros serão equivalentes ao c:usto de captação médio da
CEF, cepactuado lrmestratmente com base no 6l!imo balanc:e1e. aaescido de 0,5% ao
mês lnciclen1e$ mbre o saldo devedor atualízado, e oomissAO de abertura de aédlto
correspondente a 1.S% (um e meio por cento) sob(e o valol' do emptédimo. com vistas
c\ cobertura pelo risco da operação.

IV· TRANSFORMAÇÃO DE OPERAÇ0ES ARO EM DiviDA FUNDADA
31.
Como já salientado, vãrios estados recorreram a operaçOes ARO acima dos
limites que seriam recomendáveis para este tipo de emprést:irno, a taxas de juros
elevadas. agravando sua situaç:io fmanceira. Este risco deve ser mantido junto aos
atuais agentes financiadores, que receberam rernuner.Jç:'lo portais riscos em função
das taxas oobtadas. Cabe. pOfém. criar condições para que, em bases inleiramente
voluntárias a serem 1Memen1e paduadas entre as partes, seja redmido o custo
f~nanceiro para o estado lomador e assegurada a recuperaçao dos aédrtos pelo banco
f•nanciador.
/

32.
Ne~se sentido, proponho ceja autorizada, em carâter ~peional. a
tfaru.formaça.o destas operaÇOes em dirida fundada. cubordinada és seguintes
COOdiçOes: e} auxiliar o 5aneamento f~ e os e$forços de ejusle fiseal dos
estados eleglvels; e b) 0$ ~ decorrentes do empcistimo cetio obrigatoriamente
deSõ:tinados A quitaç:ao das Ópera~ ARO existentes.
·

33.

São elegtvek ~ estadO$. e o Dktrito fcdcrat. desde que as:;:umam

C$

CCil1pfCmissos cons1anle$nollem E da oeÇao~ devendocadae>peroçOooerÜlefiVidualmente peb Ministerio da Fazenda.

34.

*"

·o w1c< máliin\0 ~ ~ AAO """"-as~~~~ 30 de
o agente~- o banco credor da ~o ARO. que

~de 1995.

poder.t. utilizar-se, pata tal finalidade..Cie reanOs. captadot. ao aqsaro daRes:. 63.
Ad~-se:-' tamb6m que a ~ ftmciada ceja lealizada em baneo cxxnerdal
dive~-dãquele que detém a cperaçAo ARO."dude que can mecanismo~·;.

23.
O risco operacional será. do Agente FNnceiro. com garantia do Tesouro
Nacional. que contará çem eontra-garantia dos benef!Ciârios atrav~ de :sistema de
autoUquic:lez., mediante vinculação das recei'tal-pr3;'
nos GrtigC$ 1S5.1nciso t 157
e 159. incisos t. anne.a •a". e 1t da ConstiiUição fed
com ano!ncia do banw
c:entrakr.ador das receitas estaduais. e débito aU1omâf da$ prest.aç6e$. à conta dos
recursos víncutados em garantias.

do sistema financeiro.,niebrial. tocnãnCSO pc(' base- OS ~ ~ em 30 de
novembro de 1995, e correspondentes Imites cresoe.nte$ para~ func13das.

A libera~o dos recursos serã feira em parcelas peri6chcas, segundo
24.
cronograma financeiro que conjugue as necessidades do tomador eom o annprimento
de metas pré-estabelecidas por ocasia:o da contrataç:a~.
\

35.
O prnzo má>cimo é de 24 (v!nle quabo) meses. com pagamento em prestoçOes
mensais e iguais, sem carência. devendo os eneargo:;: financeiros ser lMemente
pad.uados entre as par1es. O risco operational $ercil do.-Agente F"cnaneeil'o e as

casamento de ambas;; a~ Panles\!1: fln. fica o Banco Cer*aJ autorizadft ...
eslabele=Jimitesdeae=n~e<par.o-ARO"""' .. ~W

garãntíãs sertlio li..remente padliadãS entre as·partes..
25.
O beneftciário deverá apresentar certid:Jo negativa do INSS, FGTS e nâo
poderá Renoorrtrarinscrito no CADIN como inadim:plerde..A!tematvamente, o Estado
poderá apresentar as certidões negativas do INSS e FGTS juntamenl.e eom a solução
para os .atrasos que deram origem à insaição oo CADIN. que poderá envotver a
utilização de parte do crédito. Clbsenrada a legisla~o peltinente.

·

36.
A CEf' poderá. a seu· crttêóo, operar como bâ.neO de ~ linha. naS
operações de alongamento realimcfaS por outros bancos. desde que o riseo da
operaçao continue com o banco ecmercia1. Quando a CEF atuar como banco de
segunda linha. deverá ser cobtada como taxa máxma seu custo médio de c:aptaçio,

tepadlfado trimestralmente oom base no (dtimo balaneete, aaesddo de 0.5% ao mês
e comissão de abertura de crédito de 1.5% (um e meio por cento) sobre o valor do
empréstimo. podendo o banco comercial cobrar, no mâximo., a qualquer titulo. este
custo acrescido dovalof de 0,5% ao mês de comissâo.

26
A conces.S:.o dos empréstimos ticarâ condicionada i autoriza~o do Poder
legislativo Estadual. que contemple inclusfve au1orizaçao para o Estado assumir os
compromissos referidos na seçâo 1deste voto, e do Senado fedecal Os contratos de
empréstimo contemo, dentre Clutras. dausutascst!pu'.andoque até a totalltQuidaÇ{lodo,
débito o beneficiário se compromete. ~b as pena~ prelli:stai no par•:~r•fo c.egui:nte, a
cumprir ~ compromic:;o:; de ajuste fiscal auumídos com o Governo F~r.l.

37.
A contrata~o das operaç:Oes previstas nas seç6e:s 11. III e r./ será fei'.a com
excepcionalidade dos limites da Resolu~o n" 2.006. de 28 de julho de 1993.

27.
O contrato de empréstimo est.abelecetá que o nAo c:umprimen10 de quaisquer
da$ medidas ee ajuste eonstantes da seçAo I, que tenham cido p.aduadas entre o
estado e o. U~o. salvo de eis:!~ o eontr.tria e especifica do Conselho Monetáricl Naeional.
importará a ophcaçào de orna. ou mats das ses~t.rirrtes penalídades, a c:rH~ do credor.

38.
. t importante ressahar que a implementação desse programa só se faz
pos_sh,·el e_m ~o dos retomos dos refinanciamen1()5 ampa~d~ na lei n" 8.72'!, de
05 de no~~embro di 1~193. cujos padimetroSie!acionad"os a pagamento de prinapale
encarçms scNJram de base para o estabelec:imen1o das conóições acima Assim. para
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ak:ançar-se os objctrvos propostos e assegurar o momanlc de rec:t~rsos ncccss.àrios 1.:
1mprescmdivet a manutenç:10 do nuxo de retemos à Cabca Económica Federal nos
niveis atuais

39.
As. linhas de cc6dít~ aqui edabeleeicSas poderio. em algur" ca~. •er
complementadas com • CCJI'"ItqUçlo ôe financlamentO junto • cxgsntsmos.
intemaclonats de projeiCI' de reestruturaç:IO da tldmintctfll!rlo doe. estador..
Conte~mptando, entre outras. -u hip6tC$e$ de venda de •~ e de participação
socletiria e de enxugameirdo da.mâquin31 estadual
,

F"a o~ da Fazénda autorizado 1 baixar as nonnas complementares
nec:essãrias 6. implementação docfESposlO neste V(l(o, cabendo 6 Sea'eW'i3 do Tescuro

II - LINHA DE ClU!'DITO II (Seç!.o Ill ,do Voto

:s.

Nacional a recponsabifkfade de implementar. no Ambho do Ministério da Fazenda, as

.C1.
Por Ottimo,cegundo'orientaçào do Presidente da Rep6bica, Rli desenvolvido
programa· c:omp~r a este, visando a incentivar programH de privatizaçAo no
6mbito dos estad05 de modo a que as receitas desse processo ce}am destinadas é.
redu~ dO$ débtlos em atra$0 e do ~ue das dlvtdas estaduak. Prnpo:çta neste
centido j:! vem sendo des.envoMda pelo BNDES, de acordo com es diretrizes do
Conselho Nac:lona1 de Deses:tallz.lç:Ao.

QtN

nt 162/95)

ô-- aqent-e -:fliianceiro •erA .a Caixa EcaDeaic.a Federal. o
aer.6 de at6 36 {trinta o aeh) -•o•, incluidoa
fi (se.i.5)
-•e• de carencia para anortizaç!.o do principal, cieade Íre n$.0 ul3
~:l:!i!nt!6 !od~:~~~~~:!o~io e~ea~~ ~!~ctC:a~~· tr~!~
traJ.a.ente com base no dltliDo balanee~te, acre•eido ldfl 0,5~ (cinco
d6cilaoa por cento) ao .e. incidente• •obro o •aldo &!vedar atuali-

e.té:

prazo

l~~~lroeed.~~4~~i-,~~~r!,~~~~ ;c'~i~F~e~:.ff!!, ~

vi•tas A cobertura pelo risco da operaç!o.

I I I - TRANS'P'OJUW;lO OE OPERAÇ'OES ARO !:H D::tVIDA rtnmADA
(:!eç!.o IV do Veto Qm DI 162/95)

.CO.

aÇOes correspondentes.

157

o valor m.!xilno correspcmder.d. ao caldo devedor da~ operaçOes ARO coatr.atadas até: 30.11.95, ecreacido daa operaçOe• contratadas o.o m~~puo daRes. 2.221, de 06.12.95, deate Coleg-iado. o
agente financeiro ser.& o btmco credor d.a operaç!o ARO, que poder6.
utilizar-se para to.l fin.alidade, de recur~;~oe captado• ao ~ro da
6.

ii:~à~ç=~ t>!~~"':~~i!i-:i;:~d~~~eie o~~a~=~~~=r!~l~ ~r
~=~~e fb!~e !i~0 IIICBa~~·~n::~~.f!:~~~a~~ :u=~l~~"fWtes P~~~

creacenteo para operaçõee ARO parê aa in•tituiç.Oes inteçrcates do
·sistema Financeiro tlacion11l, tosaando por ba.~;~e oc &aldoa das operaç6es existente• em JO.ll-95 e -=orreepondent~• li.Jiites <=escentes
par.o. operaç6es ft!Ddadaa:. As operaç6ell coatrot.ad.u ao uPp&rO da Resoluç!io :Z .221, por n5o integrare:a o lilaite eatabalê"cido pela !l.es'?luç.ao CKN 2.218, •e tr.anaformadaa era fucdada, o.!o modifieaJa o:s ll.mites respectivoG. Estec limite11 .cerao igual-nte reduzido&, l?roporcionalmente aos valores recebidos; pelas instituições finsnceJ.ra$

f~i:ça; 1 g~!~Y:~n~i!:!n~~ ~~~~~~ea~r~=~~r::0Pero ~~~od=3~Í!:

Voto do Con&ethelro

nal de Oeaenvolvilllento EconOaaioo e Social.

7.
O pra::co !lll~:adJIIO ~ de 36 (trinta e •ei•) -•es, inclu1do!'
6 (seis) "'~ses de csréncia para l2!110rt.l::c.aç.!o do principal, desd~ C::IK"
-nõo -ult~p3sile 4 31 de CieZeliitn:-o-de 199s,--devendo o• encargos; fl.n~n
ceit:Qs .ser livrelllentc poctuados entre ac f>art.es. O risee operaclcn.al
serg do Açente Financeiro e ali garantl.as •er!o livreraente pactuada& ent.t"e a:~: partes.

PEDRO SAMPAIO MALAN

ICMN .... /1-5/..951
A..:co.~:t.ÇJ ~~.;.s
8
M

PROGF.»!A 02 APOlO Á RlmS'I'RtmJUÇÁO
'A31JSTE Jl'lSCAL DE BSTAOOS

Senhorea concelheiroa,

8.
À apre:daç:l.o de V. Exa.s.; ficando entendido gue
necem inalteradas aa dez!aia condiçOe11 eatipulad.alil -no Voto

perman•

CMrq

162/:95.

Voto do Conselheiro

CONSL:.'LHO MONETÁRfO NACIONAL

f'"C::::-M-:::N-:-,..-.-:-i..Z_'ó?_/'"9-6-,1

Por meio do Voto Qel n• 1t62/95, !:oi ina:titu:l:do o lii'rograma "'e Saneamento Fimlnceirc e Ajuste Pi.llcal. de Kllta~, ex. o
objetiva de equaciocar iDmltic:ieneiA 'conjuntural de ea.b:a e de
permitir a. ~~o de DM!idall caa 'riatu ao ajuate t:!..cal..

di~~..1::.e~!n~r~~.:S..~imov~~~

!ãntido•
•idente da bpdbUca.,

s~• e GoYernadoree: de S.t:ados srobre
upeet.ca operaclcaaia e Jllie&.du: d.e aporfei~to ao 1':rOg'nl!la ea
questl.o, entendo c:oaveniente a adoçao dali alterações lllelle~ a

segui:r.

(seçl.o n

do Voto om n• U2/:95l

l-·ivalent~

3.
O valar máx:imo por e5tado f:
a 01 (uma) quo·
ta (média j:anfliro-outubro/,5) do FUndo ~"Partj.cipaç.&c do Be:tado,
C'Olld.icicmado., no Jainimo, ao prerl11to noa itens D e B d4 •eç5o % do
Veto QIN n• 162/:95, t:i~o a li.Deraçl.o condicionada a asdna.cura
do aditivo a que se. re:~ere: a alinea E.3. Excepc:ionalmente, a critério exclwlivc do Minist~rto da Fazenda coca bas~ a. exmae deta-

!:~!n~! ~~f~e~ ~f~:~:de!~~~ordd& ::'~~~ =~~

6111 n.io ultrapaue a S't: (cinco por centol menaai8 da receita liquida real, podendo ser ant~cipado atf: 1/3 {ua terço) 4o valor ·do
cmpr~stirno e condicionado, ainda., além do previsto no11 itens D e E
d? Voto CMN n• l.62/95, A ~lesent.aç.llo de progrum de aGeamento
f:t.ni!lnceiro e de ajuste fi&:cal en,.olvendo outroo ~enteli e con·
diç~:; dentre o• previ•toll na lllõeç.&:o l do Voto CKH n• 1~2/515, e cuja execução ser.:i mon.itorad.a pelo Ministério da Fa%~. o empr,estimo fica condicionado .&. aeeitaçllio pelo estado de que a percentual
de ccmpromet~to da receita liquida real referido lltl!ate itea é
ad.icí.onal ao .limite de l.1t (onze, por cento) para pa;g.amento das cUvida:; j::i rehnanciadas junto :a.o Governo Federal (loel.ll n•c: '7 .976/8~
e a. 72"7/'93, divida externa. e divida c junto ao INSS e FGTS).

e~r:~~~ !!~:n~! !~~ ~~ (~r~~~~e E~i~~;!s;~:~eÍ~~l~i<l~
para lllll0rt.i.%oç6o do princ::ipal de .at~ 6 (ceia) .e:es;~ des;d~
n!io UJCitrapaace a 31 de dezealbro de 1'9SIO, devendo •er pago ero
do

1

10

6

car~ncio

que

1~:~~~~~~ ea~~·~i~ ~~~!~ta~o ~;~~ ~~C:!:• t~1:~t~~!:~:

te

com ba.•e no dlt~·baloncete, acreaeido de 0 1 5\ (cinco

d6cin.os

~-~~t~! ~~ii~~ 1~e:!~o·~~e~~:à~t~e:T,~,a~~l~:~~~o:
cinco

Senhores Coasethâros.

NÕ votO.o.n;t-8- 16:ii9s.lkcrad0-pd0 VOiOCMN rf> 1'7SI9S~faram

:I - Ll:JUVI. Em CÚOl:'l"' :r;

~~azo

PROGRAMA DE APOIO Á REESTRlrrtlRA.("ÀO
f: AO AJUSU: FJSCAL DE ESTADOS

d6eimo• por cento) sobre o valor do eaprEat~, coa vistos l.
pelo rio.co da 't:lper.açlo.

~bertura

~ u ooMiç6ec para • Uupl
;lo do Programa. cm qrisafe. que: tem por
objcri\'0 o'oquacionlnleaco d&iRmfid!Dcil ~de cüa e a ~ckma&duooat
visus ao &jalte &cal Caafomle alieabdo MqUeia ocasilo. o daequiUbrio finlaoeim dos
estados lc\.w-os a iâOxru eat ~ ldtuOI ao awprimenlo ck tuU obrigtç:ôc:s
lr'aballKstu e a recom:r U ~de •«ipaçço i receita ar~ (AROs) a uxu
de juros devadu, que~ aladl. mais alituaçla.

l
Pas.udbs 180 <ias da~ do program~. rqtistro •acled.o
Sõi(tllifiwi.,.. por pam doi esbdo&. cc.n SDiior intc:midl:de au linbu de Cridito I
(pa:gammto de d&itosem lltiU!t ati 30deiiOV'eltlbro de lm) cU (finaciuneato de
p:osracw de ajuste de qusdro de pesa:!~~), coaforme dcc.all:utmado comunte do &IIQO.
J.
No entaDkl. ~ea~CaixaEcotiÔitÚa Federal erewoulli tfmsfonnaç.Sode
~ AR.O em d1vid& fuad.lda (1n. Ul) Esu liMa, que tinh:t. como ct;etivo limitar .u
operações ARO e induzir 01 buoos. aa ~o clc Ku:r pcu.;c~ e a reduçlo dos
cocugos fuwlocir~ do foi ucllU:ada por fiC:IIh:ma oum. ~ finanoeit& credon. de
o~ Q c:spCde. Ji'usuudo. em 1*\C. os seus ot;etivos
-4
Por outro Wkl, a Secm:ari& do Tesoute~ Nacional etti an:aliundo os
n:brorios estaduais rd:llivos ao primcito trirr!estre da a:ecuçlo do~ Resulta®~
- p~dlnlinares re<.-ebm que eltis!cm ~que cumpriram o pf<'o!lrantl tal ccmn ;jus:ado,
mas que. dr~ ido ao raw reln&do ~ puigrafo anr~or. &i:mirl enfreatam problmas em stu
Ouxo de et.i.u. devido ao devldt~ Ol)lllprometimen~o com ope~&çües AR.O. sem dci:qr de
mene~orw ~ ta."<AS ck juros cobnd:as pelo sistUJU. b&neirio nas opcn:çbc$ d& upCcie. muilo
acima d:utud:t. ~iu\b na Prosnma de que se tma

rua superu esus dificutcbdes. ~o.~ gira •H~a de .atrtoriz:ar 1 C:sfoca
Eeonônuc;a Federal a adqutnr ~operações da csptc~. transformando-a cm dhicb fundad~
~ fCJmu.~rori:r.llda pe!Q Voto ('ti!{N d" ló2/'JS {plt•ttr•ret 34). OIJ '$CJ4, commec:anismc> d~
e~u) onre u duas~. axn teduçlç do lmilie de operao;Oes MO da instiruiçJo
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~----------------~~~~====~==~~======~~-~--I S7 c 159. inciscn t, al.lnca ...... t1 ll d.a CoRStituiçlo Fedeta!.. ÇOm &nae1cia do
blOCO ccntra!izadOC" das receitas esudu.ai.s. e debno automá!ico d.u prcstaç6es i eoata do:l:
n:cunos vincW&dos em g.aanbu.
~-I.

,.endedo1a e :zmplia.çjo tio limite- d~ di1.ida funcb.da da ("1~1: EsW1do dU'~ammse ,-inaJJada~
a amorttZA(lo <k di'lltdas anueriormente cootl3idas e wjeitas a esle mcc&.nismo ôe ajuste de

hmitcs. essas opcnçõcs ~.A\Ialquer ÍIJlp.lcto .mi~ no ~oque ~divida piat,lica
consoli~ e CQmribuirwn pua uma rcduçio nu~ acelerada desre estoque pelt reduçio
dos·enats.os 6nU1cdros a ~cm pap.os pdosa~ados
Ocom: que_ devido ao ra~o de que fOIUI ~:a como opcraçio de livre
dêcislo da instíru~o fii:WICCira çredOra. queji detinha o risco da op«açlo ARO, o risco
da opcnçio fimda6l. deveril. permaDeca- oama tac:Stnl insti1uiçif lin:anr:Qra ou. se fosse o
c;~~so. u:ri1 assumido pela iBsÍitoiçlo ~«rue adquirisse 1 opm.ç:J.o ARO (nem JS do
Voto CMN ri" 162195). tendo cm vista que o pn::ç.o de venda ela operaçio cerumence
rdleUrú: a qualidade do dCTOdot.

lll(:3e$

Proponho ainda que o a..~ deu.ts operaÇões sqa estendido pata até 3()
(conua 2-' meses. ~o no Voto CJ\.fi"o.. n• 16219~). desde que o WClcimenlo

da Ultima prest&ÇJ.o aio Ulllllpass.ea 31 dcdezea:lbro de 1998. Os encugosfinlnceiro,

serimt as ma:mot das lintw de crédito l e 1l ou sej1. equivalentes ao c:usto médio de
Clpt.aÇio da Caixa Econãrnia. Federal acre:tddo de 0,:5% ao mes. repac:luado
trimestralmente com bq; oo Ultimo !Waacete, incilicnte$ sob!\: Cl uldo devc:!or atuafu:ado,
e_comi~ de abertura de credito çom:spondcnte a 1,5% sobre o valor do cmprestimo. CCim
'1St~ :i coOenura do risco da opcraçio

Esta n!o é a situaçlo em que IS referida opera~ sen&u;oadquirid.u pd& •
Caixa Econômict Fedual,. c.d como ora <:ogibdo. Inicialmente. porque aquda iqiunçlo
cst.uü. agindo por detconin~çlo e no inl:ereae do Gow:mo. c alo por sc:ulivre arbltrio.
Oqtcis. pocquc, alo se pode assegurar que os b:lncos credores omcedant de&eant03l Caiu
Ecoo&aica que compea:sem a asuaç:lo, da risco pela mesma. ou Rj1_ no timitc, u
opcrações seriam a.dquilidu I!S-JCll ~ ~etivo (priac:ipal mais encargos titwJecirns .ue a
datadatQuüiçlo).o=qual<ji>er~-·qualldadedo _ _

E o que proponho 1 V.Exas. com meu voto favor:.~!. esclateddo que as
aplici!Ycís as operações da esp•kie penna.neccnarn irutlteradas

Jem.:~1s. coodu;~Jes

\'ow tlo ('onsdho:uo
l'EORO SA!I.U'i'I.IU 1\1/\lA.N

Ncuu~ p<opóohoque. quaodo a Caixa EoonõoOcaFcdonl...tizu
essas operaç6cs por~ exprcua doMinictUio ela fuenda. e a o::emplo do qoe

ocom c:om as liZihu de ai.éllo I e II. aquela iDstitulçlo asmna o risco OpeAc:iooa1 com
gmutiado Tesouro N..Xon&l. que comari& COUI. contra-garantia dos~ at~
do silteuwi de autoliquio:k:z. axdi&nte Wsculaçlo das rcoeiw pnMsw, DOI anigot 1s~.

MINISitRIO DA FAZENDA
SECRETARIA 00 TESOURO NACIONAL
.
•
COORDENAÇÂO GERAL DE HAVERES FINAIICEIR,OS. ESTADOS E MUNICIPIO~ • COFEM

PROGRAMA DE APOIO A REESTIUJTURAÇÂO E AO AJUSTE ASCAL DOS ESTAOOS (Vota 162195. de ~11nl6)
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IGMN .... 031/961
CONSEUiO ~ONETARIO NACIONAL

ESTADO OE RONOÚNlA- Excepcionalidade ao:;
limites 00 endividamento estabelecidos pela
Resolução 2.008, de 28.07.93,

CO{ljunlural de recu-ses e permifir 8 adoçáo de tr'l$dída:s c:om VIstas ao equilíbrio
fK\aocetro <ias lJ'lkSades._ da Federação_._ Coo'! e;s.e propósito, foram criadas
tinhas de c:tédito por Intermédio da Caixa EC006mica Federal, Oestitladas a
<tui1.açâo oe c:óriQaÇ6es vencidas &m 30.11.95, a rusteer programas de reduç:§,:;,
de despesas com pessoal e é transformação do op&aç6es ARO jtmto ao
!;istema finanee1r0 em divida fundsd.a.
:~.

Outante 1996 foram manlidas negociações com diversos estados para

a reesli\..ltUI'aç:ào de suas dividas financeiras. segundo dlrelriz~ estabelecidas
~m reuni~o d3 Cêlmaca de Politica Ec:oobmica que contou com a participação do
Sr. Presidente da Repüblica, consubstanciadas na Medida Provísõtia no.
1560, de 19.12.96, e 1"10$ protocolos de acordo firmados enlro o Governo

e.xrno.

Fedofal e os Governos Estaduais. O Voto CMN 00~197 sintetiza tai$ diretrizes e
o e.stágiO das negociações iniciadas em setembro de 1996.
·

Senhores Conselheiros,

3.
Considefando a necessidade de proporcionar prazo suf1ciente para a
O E.stado de Rondôoia aderiu ao programa. de Apoio é R~tnmxação e ao
imp!ementaçào ad&quada dos acordos alcanç:aCSos, envolvencso aquisl"çêo de
ajuste Fiscal de Estados. insUtuido ~elo Voto CMN no 175, de 20.12.95, oblentiojunto
a-éditos do 1:ist~ _1i"la~i~, -8S$t.JI"iÇão de dividas pelo Tesouro Nacional e
à Caixa EconOmica Feder;JI, ~ 22.12.~5, _çré<;ti~o_ d~ R~~~-~~:~.__~ de~nado~focmaliU~o dos COnttatõS 06 ·refinanciamento, proponho seja a Caves

pagamenlo de s.afáríos dos :servidores estaduais. Em ~o ultimo o. EStãao----nav,a
=tratado com a CEF ope!liÇão de Anlecipaçao de Receila O<çamentána. no >aloc de
R$ 35.000.000,00, trãnSfõrl'1la"da-em divida fundada ~m 31.01.96.

eoon6mica F'ederal autorizada a;

a) ~orroQar, inciUsivf).pOi aditivos eorir!aiuã,s, os vencimentos das
preSiaçótls de princlpal e encargos de empréstimos concedidos ao

2.
A divida total de RondOma é de R$ 1 .050 milhões e corresponde a
aproximadamente 25 vezes a receita liquida mansa!.

al'fl4)3ro do Voto CMN n• 162195, e suas alteraç6e:s, inc:Juindo as que
eventualmente estejam vencidas e não liquidadas, ebservadas as

3.
Alualmente o Govemo Estadual negocia a obtenção de empréstimo-ponte
destinado ao pagamento de salârios em atraso, a ser quitado com reossos
ant~pados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico e Sooal • BNDES.
vinculados ao processo de desestatização de empresas vinculadas ao Es~

demais condiçhes estabelecidas nos protocolos de acordo firmados
com os estados. Para este ereito, 8 CEF fiCa autorizada a coosicSerar
ampliadOs os ptazos estabelecidos naqueles documentO$ para
S~oiJ~mitaçAo dG_ _pagamer1to.s àquela lnstitutç.êo.
Os

Nesse sentido, proponho a excepcionalizaçâo aos limites de end1vK1amento
estabelecidos pela Reso!uç.ão CMN n'" 2.006, de 26.07.93, de forma a perrnt11r que o
Banco do Brasil SA possa_contratar operação de_ aédlto com aquele Governo
Estadual, nas seguintes COOd1ções bas1cas:
-

.assina1ura do contrato definrt1vo de ref~nanciamento da dívida, o queocorrer primevo:

ver1cicilenl0s Põd(ir.ãOS« prortOgadõ$ ãré 30.0$. 91, ou ot~ a data de

4,

tl) adquirir a-éditos detidos pelo sistema baneo1rio junto aos estados
que tenham renegociado sua divida e:om o Cavemo Federal, com
ObsetVàocia de partlmetros negociai$ previamento &COC'cfados com o
Msnistério da Fazenda, por irnenl'lédio da Secretaria do TeSOtXo

Valor do empréstimo: R$ 33.000.000,00 {trinta e llês m11hões de
reais}, a serem 1~ em parcela única, no ato da assnatur8 do

contrato;

.

Encargos: Taxa de Juros de Longo Prazo--T JLP. 8Ctescida de 8~
{oito por cento) ao ano e •dei credere• ecirrespondente .a :2".4 (dOis

Naoonal. tendo presente as seguintes eondiç:Oes:

por cento) ao ano;

1 - em relação à dívida fl.ndada, a atuaru:ação dos .saldos
OevedorM, após o vencimento original das parcelas. óev9rá ser
limita<UI Ataxa SEUC;

Oe:stiução: exclusivamente para pagamentos de folha de salãrios:
Reposição: alé 24 (~e e quatro) dias para pagamento óe pnncipa~
Garantia: aval do Tesouro Nacionat;
ContragaranUas: reoeitas próprias e OCita$ a que se r6ferem os
artigos 155, 157 ~ 159, t•a• e lt, <ia Constituição Federal;
Fiscalização: o Banco do Brasil efetuará a fiscalização da correta

U .. em relação ils operações por r.ntecipaç:llo de receita. a
apuração dos respectivos saldo; devedores Oeverâ ser féita
lendo como umae a aplicação. das taxas orer&eid2$ pela CEF
P1U3 cporaçõos da 'Ut1ha III do Vo<o CMN 1621SS, a paelir da

apiic::ação dos recursos:
. •.
Pagarne:n1o antadpado: os recorsQS ediantadoS e emprestados pelo
BNDES, • coot.a do programa eStadual de priva~o. serão_
Integralmente utilizadoS no pagamento antecipadO i:Ufóper8ç:ão.-à
qual aquele Banco comparecerá como anuente;
Outtas c:oodlções: vencimento ant«ipado do empréstimo no caso
de nãp cumprimento pelo l:stado dos oornpfomissos da ajuste
estabelecidos no Voto .,.162/95.
6.
O ocolhimenlo dessas condíç6es pot parte deste Conselho dará condições eo
Estado da Rond6nia da compatibilizar o fluxo de pagamentos com as condições
estabelecidas nas negociações para o ajuste fiscal e saneamento f~nanceiro.
Voto do Conselheiro.
~--;:.--~....<--,

PEDRO SAMPAIO MAlAN
Em 14..02.96

CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL

ICMN N' 009197J
Programa de A;>oio

aReeslnrtlxação

e ao Ajusle Fiscal de E$\aóo$

dala..Jtm_q~Je ~!i_nl}a f~SXM.J c;[~~j~l para o mercado;

c) aumentar seus desembolsos nesl& programa para até RS ~.o
bl!hões, em tuoç:ao dos novos ~ncarQOS que ass.une em funçlo deste
Voto.

M operações previms nos incisos I e 11 do item 3 serão teartzado$
ResoluÇão n• 2.000, de 28 de julto .6e
1993. fteando entendido que. na aquisição dos créditos .detidos pelo sistem.a
banc:ário. será utiliZado o mecanismo de casamento entre as duas oparaç6es,
oom reduç.:io do limite de op«aç6eli da lnstituiçêo vendeclora e ampliação do
l!~.e ~ desembolso da caixa E.conOmica Federal

•1.

-o:om excepcionaUdade óc:ls funites da

--.S.----- - Mediante autorizaçêo especif!C8 do Mir.islre da fazenda, a Caixa
EconOrntea Federal assumiria os riscos dessas cpereç6es. oom garantia do
tesocxo Naciooa~ que contará eom contra-garanliados beneficiáriOs através do
sistema de autoliquidez. mediante vincu!aç:Ao das receitas pcevistas 001 artigo$
1SS. inoso l157 e 159, incisos I, 8!inea a, eU da Constituiçâo Federal, o::xn
-- anuência do banco cent:aliz.ador das r&::eitas estaduais e débito automálico das
~prestações â conta dos :-ecursos vinculados em G3C'antias.
6;
ESia proposta, além de não gerar jmpado no estoque da divida
pcjbJica consolidada, contribui para redução doS encargos flflBnceircs dos
estados. o se fundamenta no fato de qu$ o processo cSe reneQOCiação d& divida$
dcs estados encontra·se na fase de formalização dos protocolos do
entend1mento que implicará no refinanciamento global das dívidas estaduais,

acompanhada d6 amplo Programa de Ajusto Fiscal e Financeiros de Estaoos,
com base na Me<:fids Provisória n° 1560f.36.
1
O Programa de Apolo à Reestruluraçâo e ao Ajusle Fi~l ôe Estados.
instituido pelO Voto CMN 162/95, tEJm por objetivo eqt.s&Oonar a insufiCiência

No Que tar19e ao saldO das dívidas dos E$1ados junto

.a

CE.F

~onenl.es do Voto CMN 162195 e ;uas alterações, p.-oponho Que sejam

consicSecadas elegíveis para renegociação 'apeMs aquelas eutonzadas pelo
MiriS!ério óa Fa:enda a1é 15 de fevereiro de 1997. A .aquisição dos a éditos
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da CEF pertinentes A essas dividas. bem como .às demais dividas junto â
mesma instituição quo tenham skSo incluldas nas ren&pOCiaç:óes com os
estlldcts. cer' feria, na lon'na dO .art. ge da Medida Provisória no. 1550, de
19.12.96, mecr~a a emissão de UtuiO$ púbticos federais, com prazo de resgate
.,a., superior 1 24 meses e taxa de rentabilidade equivalente ii taxa referencial
de titulos leder.li•. óMJ!goda pelo SISBACEN.
-
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Estados, serão submetidos à Comissão de Assuntos"
Econõmicos, para apreciação no p = de quinze
dias, cujo parecer será objeto de deliberação pelo
Plenário do Senado FederaL
§ 32 Em nenhuma hipótese será examinado
pelo Senado Federal pedido de autorização para a
cont<atação de operação de creátto. nas condições

des1a Resolução. sem que o mesmo contenha as
seguintes informações:
a) receila líquida mensal do Estado;
b) montante das dívidas que se pretende nego-

Voto Qo Conselheiro

ciar.

-,_~

·-

Art. 22 Esta Resolução entra em vigor na data

PEDRO SAMPAIO MAUl.H

-de sua-pubTtC:a:Çâ.O.-

RESOLUÇÃO N~ 70, DE 1995

Senado Federal. em 30 de jane1ro de 1997
Senador José Samey, Pres1dente do Senado
Feder.a.l

RESOLUÇÃO N~ 69, DE 1995

Au1oriza cs ESaclos a conbaa opecaçOesde creciiD previstas no Prcgi311CI de Apoio à
Reestru1uta;;:b e ao Ajuste Fiscal de Eslados.
O Senado Federal resolve:
Arl 12 São os Esta:los aLtorizados a contmtar as
operações de crédito, inclusive os compcomissos e as
concf!Çl3es. previslos oo Programa de Apob à Reestntura;;ão e ro Ajuste Fiscal de Estados e suas altecaçOes.
Parágrafo trico. O rmntante e o seM;x1 das
opem;;oes de aédito de que t1a1a este artigo não semo coRlJI,IIa:los, oo exercido financeiro em que forem
celebmdos os respectivos contratos, nos itriles previstos no art. 4",1 e 11 da Resolu;:ão ~ 69, de 1995.
Art. 22 Não se aplicam a esta Resolu;:ão os
seguintes dispositivos da Resolução n"-69, de 1995,
do Senado Fedem!:
1-art. 13, IV, VI e VIII, e§ 12;
11- art. 18.
Art. 32 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Senado Federal. em 14 de dezembro de 1995.
Senador José Samey, Presidente do Senado FederaL
~--

\

::...!.

RESOLUÇÃO N~ 12, DE ,997
Alteta a Resolução n" 70, de 1995,
do Senado Federal, que autoriza os Estados a coutaatalem operações de crédito
previstas no Prognlma de Apoõo à Reestruturação ao Ajuste Fiscal dos &l:ados.

o Senado Fede131 resolve:
Art. 1• o art. 12 da Resolução n" 70, de 1995,
do Senado Federal, passa a vigorar, acrescido dos
seguin1es pazágmfos, transfoanan<lo-se o awal pa·
râgralo único em§ 1•:
§ 2" Os oontratos autorizados nos termos deste
artigo, bem como nos termos do Programa de Reestrutu<ação e ao Ajuste Fiscal de Lon9o Pmzo dos

Oispõ~ sobre as ooeraç:óes de crédito Interno e eJ..-temo dos EstadÓS, do
Dlslrlto Feõsr..l, dos Munlclpios e de
suas respectivas autarquias, lnclustve
eoncessao óa {larantias. seus limites e
con<iiçõas li& au1orizaçâo, e .dá outras
providénci;;:s.

O Senado Federal resolve:·

CAPÍlULOI
DAS OPERAÇÓES DE CRÉDITO

Art. 12 N; opemções" de crédito in!Bmo e exterpelos Estados. pelo Dislrilo Fedem!.
pelos Municípios e por suas respectivas autarquias
são Stboldinadas às n:xmas lixadas nesta Resotu;:oo.
§ 12 Para os efeitos desta Resolução, compreende-se como operação de créõrto toda e qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou empréstimos, inclt.isive arrendamento mercantil. e a
concessão de qualquer garantia. que representem
campromissos assumidos com credores situados no
Pais ou no exterior.
§ 22 Considera-se financiamenlo ou ~ésti
mo a emissão ou aceite de ti!Uos da divida plblica e
a celebração de contratos que lixem valores mutuados ou financiados, ou prazos ou valores de desembolso ou amortizaçãÕ, bem como seus aditamentos
que elevem tais valores ou modifiQuem tais prazos.
§ 3' A =n;:ão de õvidas pelos Es!a:bs. pelo
Distrito Federal. pebs MUli::ipios e por suas respe::!ivas
8Uarqtias ~ às opera;X)es de crédito defiridas neste a1igo, pam os efeitos des:a ReroltJ;:OO.
Art 22 A celebração de operações de crédito
externo. de créd'rto interno aue exijam elevação tempocária de limites, de emissão de títulos da divida
p(blica e a concessão de garantia pelos Estados,
pelo Distrito Federal, peles Municiplos e por suas
no

rea!"IZailas
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respeoryas autarqüas. somente :será efetuada após

Receita Uquida Real. <Ulrluzida a [Jespesa Correrrte

autorização especifica do Senado Federal.

Uquid;i. atua!izada' nionetariairieilte.

-

·

~Entende-se como Despesa Corrente Uquipara os efeitos~ Resofu;:ão. o vaior das despe-

§

CAPITULOU

_,. Dos Limites das OperaÇOes pe Ciédlto

Art ~As operações de crédito realizadas pclos Estados. pelo Oislrito Federal, pelos Municípios e
po:- suas resoo:;W-.,:; 2!lb.""Q~. em um exeiCido.

não poáer2o excedG~ o rnonmnts d2s ~ óe
capitai ii:ta:las ru: lci o~mení:ár'.a amial correspondente. ressalvc:óa:; as ;;:u!o:izaóas med:ante créditos
suplementares ou esç,c...ciam co:r: !i:mi!daóe precisa.
aprovadas peio Poáé!i i.egislativc, por maioria absoluta, ooservaóo o <iispo:sit> nesta i;lesoru;:áo.
§ 1Q Para efeiro ao ricsposto neste arti(lo, entende-se por ooeraçzo àe crédi1o realczada E!ffi um
exercício o montante cie liberaç:lio contratualmente
previsto para o mesm= exercido.
§ 2° Os montantss com liberacao prevista para
exercícios luturàs serão deduzidos das despesas de
capital dos respectivos e:::ercicios para efeito de verificação do limite fixado neste artigo.
Arl 42 As cperaç:õês de crédito i'ltemo e externo
dos Est.aé:,s, ck. Oistrít::> Federal, dos Municípios e de·
suas respectivas auta!qúas, in::!usive a concessão de
quaisQuer gararrtia3, observarã:l os seouintes Dmites:
I -o montante global das operàçOes realizadas
em urn e>ercicio financeiro não poderá ultrapassar o
valor dos dispêndios com armrtizações. juros o demais encargos da divida vencida e vencível no ano.
efetivamente pagos e a pagar. considerados os critérios de refinanciamento vigentes para a dívida mobi!iári.a e para o endividamento externo, atualizados
monetariamente, ou vinte e sete por cento .da Receita Uquida Real, o que for maior;
11- o dispêndio anual máximo com as amortizações, juros e demais encargos de todas as operações de crédito, já contratadas e a contratar. inclusive
Õ:.àriginário do parcelamento de débitos relativos às
con1ribuições sociais de que ~tam os arts. 195 e
239 da Constituição Federal, e do Fundo de Garantia do Tempo de Serviçó,- FGTS • acrescido, ainda.
do valor devido, vencido e não pago, não poderá exceder a Margem de Po~ Real.\ ou dezesseis
por cento da Receita liquida Real. o que for menor.

§ 1~ Erteode-se rorro Recei!al.iqtj:la Real. para
os efeitos desta Reso!u;ãJ, a re:::eita reafiza:la fl?S doze
meses anteriores ao mês imediatamente arteôc:ir àquele
em que se estiver apurando, e.xcl!idas as r~ provenientes de oper.ções de Crédi!o. de afcena;:OO de
bens; de transferên::ias wlunlárias ou doaçl)es re::ebidas com o fim específico de atender despesas deCéP!al
e. no caso dos Estados. as transferêo::ias
Municípios por parlidpações constitu::ionais e legais.
§ 22 Entende-se como. Margem de Poupança

=

Real, para os efeitos desta Resolução, o valor da

da.

sas reafiZa:ias nos doze meses an!ecklres ro més imediatamente anterior àQuele em que se estiver aptran:lo,
excluídas as mferC<ltes ao pagamento de juros e demais
encamos das dividas ocorridas nos referid:>s doze meses e.-no caso dos Estado:;, as transferên::ias a:lS Mlricípios, por parlic:ipaçl5€: conslitu:ionais e legais.
§ 42 Os valores mensais utilizados para o
cálculo da Receita Liauida Real e da Despesa
Corrente Uquida serão. extraídos dos ·balanceies·
mensais dos Estados. do Distrito Federal. dos Municípios e de suas respectivas autarqc.ias, e corrigidos, mês a mês. pelo lndice Geral df' Preços do
Mercado - IGPM, da Fundaç..ão Getúlio Vargas FGV, adotando-se como base o último dia do mês
anterior ao imediatamente anterior ao mês da análise do pleito.

Art .52 Não serão computa,das, nos limites definidos no artigo anterior. as garantias prestadas nos
contratos de refinanciamento celebrados com o Banco do Brasil S/A, ao amparo da Lei no 7 .976, de 27
de dezembro de 1989.
ArL 62 Para efeito de cálculo do dispêooio de
que trata o artigo 42. 11, serà:> computa::!os os valores
efetivamente pagos e-a pagar em cada exeiCióo, consideta::los os critérios de refinanciamento vigentes para
a dívida mobtTcária e para o eodividamento externo.
§ 1Q Excluem-se do .ócsposlo no caput, os dispênc!ios com as operações garantidas pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios. contratadas até 15 de dezerrtlro de 1989, exceto quando o
tomador das referidas operações de crédito atrasar,
por mais de trinta dias, o pagamento do serviço da
dívida, caso em que será o respectivo valor, com os
acréscimos correspondentes, computado para efeito
da apuração do limite definido no art. 4!1., 11.

§ 22 Os dispêndios reféreotes às operações
menciona:1as no parágrafo anterior não serão computados para efeito do imite estabelecido no art.4l!,l

.. Art 7!J.. A concessão de garantia pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municipios a operações de crédito interno e externo exigirá:
I - o oferecimento de contragatantlas suficienpara o· pagamento ~ quaisquer deseatx>lsos
que os Estados. o Distrito Federal ou os Municipios
possam vir a fazer se chamados a ilonrar a garantia;

tes

11 - a adimplêncla do tomador prua com o garantklor e as enti::lades por eki controladas.
Paráorafo único. Consideram-se !nadlrr.plentes
os tomadores com dívidas vencidas por prazo igual
ou S1.4>8fior a trinta dias e não r,epactuadas.
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Art. 82 Os Estados. o Distrito Federal e os tAtt-_
nicípios poderão pleitear ao Senado Federal que as
garantias~prestadas ou a serem crestadas não sejam CQ!J1p!Jtadas para efeito do~ limites fixados no
art 42, desde que comprovem que: ..

'
l - a operação de crédito seia destinada ao financiamento de projetos de investimento ou ao refi:
nanciamento dadivicta;
11 - a entidade gc.rantida possu<J capacidade de
honrar os compromissos assumidos.
Arl 92 Os pleitos· a que se relere o artqo anterbr
serão ercaminha:los ao Sena:b f'ederal. p:.1r (plem"lédio
do Banco Cen!ra! do 6r~il,_(jevid.<>mente instruídJs rom
I - documentação hábil 2 C0lllf1r<W:1Ç\O do dis·
posto nos ar1S. 7? e 8°;

············-·d······-······-·-·····································-······-··-············-··-····
RepUblica Federativa do Brasil

Constituição

MAIO 1997

*

.S~ Os pto~ram:ts suplcmcm:m.:::s de aluucntaç:to c :1 .....,1:-,lcn..:la .:1 :-;.:m~k
nõ :rn. 20};, \'11. scrf10 flnanct:ld\15 Ctllll rc1.."II!SO!'> prOH'IIlCIIIC!'o tk
cmnnbauc;ôcs soctats c cmuos rccur!óQs orç:tnlcnt:1n 0 ,
- § 5'õ=0 Cl\~10 fui!Cí:Jif1Ciií:tfpiíf>ll1..-0-icr:l c0t1ió ((uitc adt<.'tCHi:l"i d-.,:.. -liri':m·
Ct+IIIYC11103 contriburç;io socml dnsal:'lnO-i.'Ôil;;;u.;ao. f1..'C()!i!Jti;l, lt.:l l\ll_lnaJa 1,·,
pd:L'> emprc~.c.. que- dC'I.1 pudcr:ln<k:du/Lr .a :1ph(..-:t,,;itu ;~~·Jh/:ui:t 110 ~'I Nilo htll·

= pfC\'ISIOS

damcnt:tl

d~o.· M:ll~ C'llliiiC~!dn~

c

Úo.."J)<...'ndcnt~o:~

·····-··-·-···----.··········-····-·-···-········--·····-····-···-··--··-···············--u:;r--coMrLEMENT,A.R N S:.!- DE 27 DE

1-1,\I~ÇO

DE 199.:,

Di:seiplinll o~ limites: das. despes11s com o funcaon.:alasmo
público, na forma do ar,igo JG9 da Constituiç.io Federa!

O Presídente da Repübhca.
Faço uber que o Congr-essõ~.a<:lona-rae·er~~u s.anCiói'iõ a

~eguint.e

Lei.

~Art. 1~
As despesas Lotais com pessoal atJvo e inauvo da Admirustraçii.o di·
reta e ind.lreu., indUSJ.ve fundaçàes, empresas pübi1CJS e 50Ctedades de economia mis- La, pagas com receitas correntes da Untio, dos Estados. do Dastrito Federal e do~

Municipios nio poderio, ~ c.ada exerc:lcio fanance1ro ll!!),:c:eder;
1- no caso da União, a seaaenta por cento da respecUva reeeit2. corrente liqui·
-da, entendida esta como sendo o total da receita COITCnt.e. ded1.1zidos cn valo~;e. cor
·respóffilenteras-t.ransfcrê:ncias por participações c.ónstmlclonals e legais, d~ &
tados, Dtstrito Federal e Municipios na arrecarlaçio de tribctos de oompeU:nda do
Uniio, bem eomo as receitas de que trata o arttr:o 239 da Consututçào Federal, e
ainda; os valores COI'Te3pondentes às despesas com o pacamcnto de beneíicios no im
bilo do .Regíme Geral da Previdência Social~
11 - no c:a&O dos Estados, a sessenta por cento das respect.~.va:s receitas COtTen·
t.es liquidas. entendidas como sendo os LOtais das :ru.pectJ.vas rt:«ltu correntes, de·
durid011 os valoru: das transferénci:as por participações, constitucionais e lec-ais. dos
Municiptoa na arncada~o de tributes de compeli:ncia dos Estados;
l i i - no cs.so do Distrito Federal c dos Municipios, a scssenu por cento das
l'e&pectlVaS ~Celt.as COrTCDtc:S,

Art. 27. O nUmero de Deputados ã. AssernbiCia Legislatiw co~.n~rá ~o
triplo da representação do Estado .na Câm.ua dos Deputados e. aung1do o nu·
mero de trinta e seis. ser:â acresc1do de tantos quantos forem os Depulados
Fc:der3is ac1ma de doze.

§ 19 Seci de quatro anos o mand:lto dos Deputados Estaduats. aphcando-sc·lhes as regras desta Constituu;ão sobre sistema clcit.oral. inviolabilidade. Imunidades. remuneração. perda de m.and<HO. bcença.1mpcd1mcmos cmcorpornçào ils Forças Armadas.
_
§ 2v A remuneração dos Dcpulados EsladuaJs será fixada em cada legislatura. para a subseqUente. pela Assembléia L...cgislati\'3. obsen-ado. o. que
dtspõem os ans. 150. 11. 153, tn. e 153. § 2.,. I. n.a razão de. no maxtmo.
setenta e cmco por cento daquela c:stabclcctd.'l. cm cspêde. para os Deputados

Federais.
§ 3., Compete âs AsscmbiCias Legislativas dispor SC?hre seu rcgtmento
c sc:rviços admirustrati\'OS de sua secrctana. c prm·er os rcs-

f l~ Se ~ ~pesaa: de que trata este artiro excederem, no exercício da publil...ei Complementar• .aos limites nele faados, deverão 1'Cl.OI'Ilar ilqueles limtt.es no prazo JD.tximo de trés exerdctos financeiros, a conta~; daquele cm que esta
Lei Complementar II!Dtra'l" em vi(or, â raZãO de um terço do e:r:c~ente por exercício.
§ T- A União, os EStados, _o Dr..stritc Federal e os Munidp1os publicaria, até
t.rinia -dlãs após O encertã1heAtó dC: cada mes. demonstrativo da ea:ccuçiio orçamcn·
lária.. do més e até o mês, explicitando, de forma indiviàuali:zada. os valores de ca·
da item con~iderado para efeito do cálculo das receitas correntes liquidas, das despesas totais de pessoal e, ~onsequentemente. da refericia participação.
{~-----Sempre que o demonstrati\'o de que trata o paral'!'ra(a anLerior, no que
tanf!e à despesa acumulada ate o mi:s, ind1car o descumpnmento <los limites fixa·
dos nesu. Lei Complef!lentar, fie:{ri_o vedadas, al.e que a :muaç.illo se ret:"ulanze, qwusquc,or rcvz'-ôe!=. r"C::IJUSt.es Ou adequ-ações cfc remUneração que 1mphquem ãumcnt.o de
despeaa::Art. 2! Est.a Lei Complementar entra Cl!l \'lt:"Or 110 primc1ro exercido fman·
«aro sub~equente ao da data de sua pubbc:açilo
Arl. 3~ I{CVOJ!':tm·!"C as du~poSIÇÓC!!" -cm contra~;).,,
FC!rnandol Hcnr:quc Cardm:o- Prc::-zdcnh! d:1 H<·r.:lhhc-;-~
Lmz C:trit~l'õ Brcs~cr Pcreir:'1.

ca.ç.io cluta

int~~ policia

tx:c 11 \os cm:os
~

49 A lc1 d1spor:l :<:obre :1 mtcl:m\:1 po.,pul;u no pt<KC~so lc~tSI:tll\'0

DECHETO nr~ 24 !H~ !1.1:\IK<J

n::

1995

t.~:tdunl

lkd.1~ •• tlt• illh•rr:o<:o<<.' -soci~lt,-~!u-.a 1'ti11' ci.• r~ j',n·uli~ .o::1·~u·•·•· o! llllli\'C"l rur~ll .J. ..•
llU11UII.h~···:-.l.'nn:::tl l!n:J r.:..":)lCram;a. !'llil:ldo 10<>-1' !\!~111::·:;.•:11~ tk 'l:ar:liHI\';1 e, Ell\'lf;\,
J-:..:t:uln~ ,!,o t\o•n• ot: t\ffi:1~0iiõl,:, t.' d:1 <llllr:l~ rn•\'ui.:•l\C"I,;•

.
I

Art. 212. A União aplicar.i. anu.,lmcntc. nune:t menos de: dcloito. e os Est:\dos.
o DIStnto Federal c os _Mum_cipto<; \'mie c cmco por cento. no mínimo. d:t
rca:ua resultante de tmpostos. comprccnd1d3 :1 pro\"Cmcntc de tr:::msfcrCnems.
11.1 manutcnç;)o e descn,·otnmc-mo do cnstuo.
§ JV A parcela d3 :mecad:tçoio d~ unpostos tr:tnsfemi:l pc\3 Uni:\o aos
Estados. ao Dtstnto fcder:ll e õl.OS Mmuctplo~. uu pelos Estados :JOS rcspctti\'OS
Mumciptos. não c constderada.. p.ara. CÍl'ltO do dic.:ulo Prc\'tsto neste ant~o.
recc1t:l do J.?.O\crno que :1 uansfcnr
~ 2Q !>ara deu~' du c:umprtnh:nh\ d\t d1:-posm lltl ''ltf'Ut tk .. tc :!1111!t1.
!'>t:r:io c.:onstdc-rados os ~tstc:m:ts de cn~mo fcJ~,.·tal. t.-:-.tar.iu.:tl c umm~·tp:tl c ' 1..
rct:ursos .aphcado~ na forma do art 21 .i
~

1° A dt.,ITiilm._;:il.l tkl<;

11.'~111 .. \l'

llltllb ..w... ,.,......._.,:ut011.1

jlllf't

ult•k ;m ,al~o'11·

dti!ICUH'l da~ IICC.:CSSid.:ldC.:~ du C:ll!.llh> ohn}!':thlllll m1~ ICIIILI.l::O d\1 1'1,\llll H.t...:WII.II

\h:

cduca~:i,,

-PARECER N" 258, DE 1997
JJI·:

lhr ( '(J,\f/SSÂfJ
A.\'Sl!NJ'(J.\' J-'( 'r1Nl JMH-cJS.
,liflhro• d Alr!tl.\<11-!~m ll"lJ.'t-1. "'-' /IJY':', :.\lo'IIY.r,.!t'm 11..
360, d.· ]Q dt• ntarçu â.: [9V7. II<T ol''.t!~ll/), do
l'n:.\"klllt' da R.ctmh/t(·n. ,\olu:Ital!dn \o'lcl tllflnrr:,rJa
proptntd dlõ! prn'i.\f.~lltmemo Jo l'uxrrama elo·
Emt:..\&1
l"cJ!oau;iw
J.:
1'uula.\
J~·
Rf!.VHNt.V;Iuluiade Jo lf:.wmru M7cwn.. rl ll<l l.".xteru1r.
p~la n~.\lJ/Ju;âu ,.. s -. eh•
J99.J,
\·uh.\JIIIw.in p~ICI u~.,ulltrtia 11" 5- de· I 'J') 5 amha.\ da

autarr:aJo

--s<.•tu.1Jo h!deml

•
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----------~--==~~~~~~~~=========·~ ··.~
a) o Prognuna de Emissão e Colocação de Titulas de
Responsabilidade do Tesauro Nacional no E."<tenor tem fundamento legal no
Decreto-lei no 1.312. de 15 de feven:iro de 1974. que autoriza o Poder Executivo
..... a contratar cm ·dar garantro da Tc.'õorcru Naclcmal a crridao.~ tJbudos no
atcrwr, prnw a cntidodc5 ojic1a1s mr pnvadas. dr:sJI!'Iada.<t; a<1 jinancl4mcmn
cmnpcn.varórit1 do baiO!Jfl' de pagamento.~ ou a prrmwa<er a formaçào de
odcqrrados re.\'t!n'CS lnrerncr:mnai.'i cm mar:da c.<t;trangctra. ";

RELATOR: Senador JEFFERSON PÊRES

I. RELATÓRIO
\

O Presidente da República solicita. por intennédio da Mensagem no
084. de 1997. {Mensagem n° 360. de 20 de março de 19<:l7. na ongem). seja
autorizada propos1a de prosseguimento do Prob'11lma de Emzssào e Colocação de
Tínllos de Responsabilidade do Tesouro Nacional no E~terior. autanzado pela
Resolução 1\0 87. de 1994. substituida pela Resolução P 0 57. de 1995. ambas do
Senado Federal
A proposla CQilSta d:t Exposiç..1.o de ~·louvos 11° I ao. de Q'; de março
de 1997. do 1\linistro de Est:~.do da Fazenda. sdgundo a qual os lançamentos de
bônus da R!!públic:a F<-der.tU\õ\ do Brasil. ate o momento realizados em e:.:ecução
ao Pro;;rama de Emzssão e (rJiocação de Titulas de Rcspon~bili.?ad~ do Tesouro
Nac10nal

11\l

Exu~n\n. ntostr.un

·· .. uma IC:I!di!n~·u1 fW.~IIIVll •'III h'rmtl.'i de
,q/('c.'.'i,\11'(1' •'111/.'i~tic,,, n.·Jh:undo o mi!lilur

b) tendo em vista as ca_rac:t~sricas especiais de: que se reveste a
contratação de instituições ftnanceiras ínrc:maCionais para o processo de
lançamento de titules da República no exrerior. aplicou-se ao processo a
inexiilbilidade de: iidtaçiO~-eõõfOnne: defiitida pefo an. 25. inciso 11, combinado
com o art. i3. amboS-dãLel no-8.666. de 1993::
c) -A proJXJ.çra dr: Lt!i Orçamr:nlima para o excrcic10 de 1997.
apro1'ada pt:la Coff1:rc.rstJ Nac1onal. ccmtr:mpla dmat;tlc'i adequadas ao

pogtiincnm de tksfi(:iO.v- -adriiúiiSiram;a,., -i!- Ciimi....Çiít•.f âemrrcmr:s -ua emiSsão,
br:m t:amo para a uttlt:~n dti'õ rer:uno~ Capuidm: na ámúi-ll=at;àú da divida
prtbfica mufubána federal lm~rna. ..-

11n•/Jmn.-.\ ,·on,h~·•)l'.' tium~t·•'ll'<l\ ua~
~·n?dutJ do l',ti\ ,·m l'trllldt•

,J,,

uuplemt•llfl1('ÜIJ do !•!ano U<•c.JI

t'

â.r

tiQ/orr:s. ctmtratar.;ào de: agcmr:s fiscal." e di.! pa~anu:nw. sr:rão dcjimdas por

A Exposição de Motivos utfonna que ··... u Hanm Cc:nrral du
Bras1! c a .\"t!l:rc!tana do Tc::>tmm Na~:mnal 1'Cm rt!r.:c:ht:ndtJ proptJ.\'Ia.\· para m)\>a.'i
emL<rscir:s ..• ". das quais assumiram c:sp<:c1al rc:lev.im.ia as denominadas em

marcos alemães. c:ujas principais vanrngens são:
"I ~ mamr a•i.'fihilidadc da me/hemo de: cridütJ da Rcpith/ica. eom
ptJ.uibthdadc: de ofuer pro=o.~ mamre" .a cWUtL'i redtr=tJu:o::
2 .. mawr difrt.~ào du.<: tilulm pmw aa.'i tln>cstidnl"f!.t

atemos.

con<:itkrandt;,...'rt! q~tt: u m(!rcaúo jirumcl!irrJ de: marco... alemiit:s apre>cnta liqztidc:;

expl't!.'t'ôtt'D. pcrtkndrJ opc:nax c:m l'rlitlmc paro o nJ(Ic:da mJrtf!-amcru:ona: t:
3 ·estabclectm~nw de bmchmark nrars expn!.UII'"· lJ que d~\oerâ
conrrihltlr para fi i:rlta dt! ftmrrax cml.\:~ik:.t. "
Tendo em viSJ:a efetuar o lançamento de: DM 500.000.000.00
(quinhentos milhões de marcos alemães). procedeu·se â seleçào. mediante:
convit~ de: treze instituições financeiras lideres em operações da c:specie. com
especialidade no mercado alemão. A melhor proposta de lançamento foi
apresentada pelo Crcdit Suisse First Boston. contratado para atuat como iide:r.
Foram a.s seguintes as condições oferecidas pelo Cn:dit Suisse fim Boston:

Emíssor:

República Federativa do Brasil;
Agente líder:
Cn:dit Suisse First Boston:
Valor da operação: DM 500.000.000.00 (quial;lel;ltos milhões de
marcos alemães)~ '\
.::.. ~
Mett:ldo:
Eurornarcos:
Prazo:
10 anos:
('tmpmr:
s<'/o a.a. (oito por ce~1o ~o ano),
OJJer pncl!:
I01.9'!''Õ{centoe um inteirosenofdecimos
porcento):
,
,
.
99.~•<novema e nove imeuos e no\'e dCcirnos
por cento):
Comissões:
1.00/o(um por cento):
Despesas germs· DM 225.000.00 (duzc:ntos e vmte e cm_co mil_
Custotutõ\1

d) " ... detalhe!.\' apcracwnats. IOt.'ô cumo lt.wagem r:m bufsas de

<'1111.'><'(/lll'JIIf!

~·.'itabrli=u~·,iu •'•'tlll<illll<'ol ..

marcos alemães)~
S.l?"ô ;u tono inteiros e dez.es~te ..:ent.:Simos

J'klr cento :u1 :mo 1

O lançamento ocorreu cm 04 de fevereiro de 1997 ..... mm grande
.mcc.\',\0, .... o ponrtJ ,/t! dtJhrar o 1•olr1mc mu:1almr:JIIr: plan~:.~odr~. o/can~ndo
I htlhãtJ dr: mart.·os alr:mães . ..
lnf01ma. ainda. a E.'posu;ào de Mouvos. que::

oca.flda elas 17t!gat:rat;ries jinau c:.o;tahcdec/da\ ('(mr o agr:ml! lide:r da op(!r~ão. ";

e) o total emnido dentro do Progr.Jma deve. brevemente:. atingir o
limite de USS 5.000.000.000.00' (cinco bilhões de dõlares) autonzado pelo
Senado Fcderaf:
fi arnplia-se o c:spc:cno de OJXlrtunidades para colocação de titulas
brasileiros no extcnor. tanto com a divcrsUicaç:io dos mercados quanto com a
\-aned:3.dc- dos cmnponenu~~_orera:ianats. l."t)mO pr.IZos . .:-usms e penodierdade: de
pagamento

A E.'Cposição de: Motivos conclui propondo " ... qrre ~Ja
encaminhada men:wgcm O<J Scnadu Federal Janda conta da sucesso das
emi,ç_"iÕC:.'> ucarrrdas até tJ mtJmemo. ht!!n como .~ulicitanda seja t!t/itada nowz
R~olr~çàtl ... CtJmplemenrar à Rc.vtÚtH,'tüJ n" 57. tk Jfi tle nm't!mhro de I99.S,
ens~jando o aprowmamcnto do.-; mclhorc.'i opormntdade.'i Je mercado em cada
lançamento. dcn:rminanda a ampiiat;õn do t'O!clr amon:ado em llSS 5 bilh;Jes
(art. 2': item a. daqtu:lo Re'fuhrçõo), dtamr: da.'f ttr:c.-cssJdadc:r dcsc:rttas e das
atuaJ.~ ~·ondrçtir:.,·ji:Jt"tJTÔI'l!l.~ ele mercado.
M.

Ê o n:latór:iQ.

li. VOTO

Compc:tc: a esta Comiss.to. nos termos do an. 52. inciso v. da
Constituição Federal. combinado com o an. 393. parágrafo único, do Rcgimemo
Interno desra Casa. a iniciativa de projeto de resoluç.to que: implique o ex.e:n:icio
da competência privativa do Senado Federal de au1orizar operações externas de
narureu financeira de interesse da União.

--POfíntei'riféaiOOi Mensagem n° 084. de: 1997. o Presidente da
RepUblica soljcita... com base cm proposta constante da Exposição de Motivos n°
100. de: 1997. do Ministro de Estado da Faunda. autorização para dar
prosse!;Uimemo ao Programa de Emissão c Colocação de Titulas de

Responsabilidade dC? Tesouro Nacional no Exterior. autorizado pela Resolução no
87. de !994. substituida p;la---R.~sOtuçãa- é 57.- de 1995. ambas do Senado
Federal. ampliando·se. para 1anto. em US$ 5.000.000.000.00 (cinco bilhões de
dôlarc:s norte-americanos) o limite de · emrssão de títulos antc:norme:nte

--

.

~
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Os rel:uonos de execução do progrõ1ma. conslantcs do processado.
mfom1am C.'taus.trvamentc 3 respeno do succ5so Jo lnnçamcnlo dos lirulos
brastlc-u·o,. no e:'\lcnor. De outm p:me. \l Ofic1o 11~ I 411197 • C'OOIP!OIPUB. de

2S de :tbrJI de li.J97. dtl Sccrctnno--\d!umo do c!"!i_c:mr~ _0!aci<_:~_l!a]. __~_l ._ Fãbi~_9c__
O\,vcll'3 Barhn~a. :u.,·cscclll<' csd:uccnn(.'l\10:. :.u(Jcu~mes_ par~ ___sc concluir que
'~111 :.~·nd,> .;umpnd:t a Jesun:lçim dn:-. r~·cur:;tl:' ~·apt;tdos ~om <1 C:tccução do
!llO';;HIIIl:l (k ''\flfJ.\111//I(Úrl .fd dii•Jch.r llltlf>Jitclt•ltl IIN<'I'IItl fl"r dtwdu <'XIl!rlltl Cl
mcm1re.\ <'tr.\ltl\ e mamre.o: pra::.o... ". a que se refere a alinea .. do art. 2~ da
Resolução n° 57. de 1995, do Senado FWeral supra mencio~ad?J

:r

LEGISLAÇÃO CITADA. A.NEXADA.PELA.SECRETA.JI.L4.-GERA.L DA. MESA.

~~.!~:nt•:.~_~oi~.~=rl•d~o F~:... l cs:"~:,u· 2,• ::~ ·=-~~~
lat•:rn~.

pra.ul'ilo ••iqü.1hfi- - -

r·

RESOLUÇÃO N" 87, DE 1994

Parece-me, .assim. altamente vantaJosa para o Pais .a continuidade

da execução do programa. razão ~tmmzfes1o-me f::tvorn.vclmente a que se
eleve para USS 10.000.000.{)99.00 (dc;;J~tll!_õ~ d~ d_9!_ar~ ~e:-B!flericanos) o
valor a que se referem os artigos 1° c :2°. ·•a.... da Resolução no 57. de 1995. nos

Autor:i:r• • Un.i.ao • exrcuc•r pr()flr.., de
opeJO•cks de crb:lito t!.IC't:erno • ..a.i•nte
• .e.u•sJo e • coloc•clo de tJ.tu.lo.s de
_responutlJJJ&~de do :re.sou:ro n.c..ion.d no
exte-rlor, no v•Jcr equ.iv•lem:c- • •t~
fJs$ 2,000.,0fJ0,00Q.00~

lermos do seguime

dcst:Jn.tnckJ•••

O:J

rK:'ur•o3
•
.sub::t:.lttdc.ao cJ• dJ.vi.U
•ob..iH-'rJ• .intl:'rmi por dJv:id.- ext:ern.t •
•nore:t eu•to:o e -.io:rll!'s pr•zo,J.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 69, DE 1997
E/~1'0 para

USS /0,000.000.000.00 (de=
dólares nortc-amt.:rrcanos) CJ
1'0/CJr a que .'il! rejcrcnr (l,'i arts. J• e

bllhiil:s

d~

']", "a", da l~r:.mfttt.-'àCI n" SI. de 1995,
dn .\'~:tuulu !·i.!deraf.

O SENADO FEDERAL resolve:

Art. 1• t • Uniao. nos ter.oll da l't«solue.t.o n• 96. de 19e9,
do Senado Federal. autort.uda • executar p:roqr..a de opcractes de
crfdit:o ext:emo, Jll!!dUDte • -i••lo e a colocaçlo de t:t.tulo• de
re.spon•abil1~dc do Tcaouro .ttac1onal no IIRXterior. no "•lor •qW.Yalente
• •t:• CS$ 2,0oo,ooo,ooo.oo ~ó01s bill\Oea de d6lares nort:e-.--:r:t.canosl.
dcSt1nando•se os :recursos i •ubstitalc;!o da di'l'ida 11Qt311itr1a interna
por dh•.ida ••tema a -no:res custos e . .io::res p:r•zos.
Art. 2• o proqr•aa de opera~• de t:~dit:o enemo a ~ ae
:ret:e:re o a:rt:1g:o .1nt:~rto:r t:e. as s~t.ntes ar•cterlstias:
•J •ont•nte d.J --.is.s'o e coJoc,.ç.lo dos t:itulo.s: atê OSS
2,000,000,000.00 ou seu equivalente - out.ra• JIIOe<Us, coloc.doi: de waa
.::~6 -:t. ou, ~:reelaóll~ent.e, e11 ~.. d~Ter.as;
.
bl aocUlid.lde dos t1t:trlos: 0$ titules serlo nt.ttc3os no
to~ no.inat1va elou •o POrtal:!or, e list&do.s na Doba de Valere• d-e
J.uxe.bur~o e out:r11s qut: ~ . . a •er c:ons1":radas C01llveni•ntea para ..._

•u•

Are.. t" E elevado para LISS 10.000.000.000.00 Idez bilhões de:
dólares norte-amencanos) o valor a que se referem os_ ans ____ l" e 1". ..a... da
Resolução !l 0 5-7. de lO de novembro de 199~. que _p~~am a vtgorar com a
seguínte redação,
".-ln I" f:' a limão muarr=w.ia. nm 1ermo.~ da Jkwlunio n"96. ck
JY89 .J,, .'Ú'IIaclrJ !·f:dl!rnl. d <.T:I!t'utar l'rn~mma dt• (1/fi.'Õ,\Ütt t' I '•llcJtYI(;ãtr d~·
17tuim dt• Ut·.~!"""·ahtllda(h' do l<.•wmm Nocumal IW !:~r.u:rmr. ua 1-alor

ce~~erc1•h:r.•clo:

cJ

lo:-Jw

d~

ccloc•ç-.lo:

•r:d1ant:"

oferta

internacional,
;.odendo os
contorae ••

por 'llll •9ente a ser contratado ~lo Bra&il,
t:t.~ulo:rs
•er colocados
~r.
coa ãqio 011 óesa~io,
coadi~s do lllel'C•d~ no .a.ento ela coloe.-çJ.o:
l~oderada

•o-

-di pr•::o: •u, cinco al'íos,
podendo cocta ~· ter
owen.eUtento ~n1co de principal .ao fiturJ. 00 J)C:rlodo (bu.Uee) ou ser
..ortlzavel em puc:chs s<e~~eatnb durant:e o pcrro-do--'de--Y-19tnc1•- do
tt.talo:
~~ juro!:~ pafl'~:ls aew.est:ro)n.ente. d~vrndo •s t:a:('.al!' di!' c•d•
cr.DCbe :u:c deUn:ld.as no -.o-ente d• e•1-ao. de acordo coa •s usuais
p·nt.l.<::ad•s pelo J~>ereado de t1tulos da lle$1110 naturez•;
rJ dc-st.in..clo do:s recursos: subst1t:U1e.!lo da d~'l'icl&
aot-ll1ãrll• tntern• por dtowidll <eXterna a ae;nores cwsto:. e aaic:r::es
p::-&1:0$.

<:tfllll'dh•m.· ,, ,11~ (1,\'$ JfJ.UtJfJ,(Jf)(J.tiiJil,Ofl l<k= bJJiui~.'i d,·_ ~l:_il~re_~ __ 11dl~!_f!
<.1Jif<'rlül//U\/,

IIIW/'1111

,i~· .• ummdo-\t' •1,\ rt'('Ut'\11\

por d1~'1<1,1 ''.\'lt'rnu u mc•rmn••

,1

,.u,to~

,,,;HIIttut'cio clc1 .iin.íu
,. muwrc.~ prct=O.\.

~twhiltána

An. :" .................................... " ..................._ ........................~·"'w

a) nwmanre

da

r:m1ssão

Faço saber que

o SEinado Federal aprovou, e

eu. José Samey, Presidente, nos tennos do art. 48,
item 28 do Regimento lntemo, prorrulgo a seguWe

<Whu·açào

do'>

IÍlltlv:r; até

USS IO.lJQO.lJIHJ.(JlJtl.()(J (dr:= hrfluic!.\ di! (.úi/ariJ.'> nonc-atm:nconns) _ou .<rtm
eqrm'Dlentf! em mtlros mor!das. C'lllrH.:Dt{a.'i de .11ma .wi !'<.'= tJtl parr:t!lodamenre. r:m

tranches

dn't!n·~:~~ ..........................._._._...... ,...... \ .............. ~ .. ······~ .. ··:·:~·:: ....... :~~···
..................~ ........~-~~"···~"'"''"-""'-·c•-•-·-~·-·-·~~~-=-~~~~~'-~~·~-'-

Art. 2"' Esta Resolução enrra em vigor na da'ta de sua publicação.

)
Sala da Comissão, 20 de maio de 1997.

FERNANDO BEZERRA : Presidente em exercicio
JEFFERSON PERES: Relator
EPITACIO CAFETEIRA
PEDRO SIMON
JONAS PINHEIRO
VALMIR CAM PELO
FRANCELINO PEREIRA
ESPERIDIÃO AMIN
ONOFRE QUINAN

WALDECK ORNELAS
OSMARDIAS
GILBERTO MIRANDA
EDUARDO SUPLICY
BELLOPARGA
COUTINHO JORGE

RESOLUÇÃON° 57, DE 1995
-:AutOiiiilf1JrilliQ a e~tecutar Flrograma ele Emissao e Coloeaç.ao de Títulos ele
Responsabilidade do Tesouro Nacional
no Exterior, no valor equivalente a até
US$5,000,000,000.00 (cinco bllhOes de
dólares norts-americanos), destinando-se
os recursos à substitulçlo da divida moblllárla ln tema por d{vkfa externa ameno-

res custos e maiores prazos.
O Senado Federal resolve:

Art 1SI. Autorizar a União, nos termas da Resolução oS!. 96, de 1989, do Senado Federal, a executar
Programa de Emissão e Colocação de Tfliios de
Responsabfticlade do Tesouro Nacional no Exterior.
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no valor equivalente a até USSS,OOO,OOO,OOO.OO
(cinco bilhões de dólares norte-americanos), destinando-se os recursos à substituição da dívida mobiiãria interna por dívida externa a menores custos e
maiores prazos:

Art 2!! O Programa a que se retere o artigo anterior tem as seguintes características:
a) montante da emissão e colocação dos tílulos: até US$5,000,000.000.00 (cinco bilhões de dólares norte-americanos) ou seu equivalente em outms
moedas," colocados de umas só vez ou, parceladamente, em tranches diversas;
b) modalidade dos títUos: os títulos serão emitidos na forma nominativa e/ou ao portador, podendo
ou não ser listados em bolsas de valores, conforme
seja conveniente para sua comercialização;
c) forma de colocação: mediante oferta internacional, liderada por agente a ser contratado pelo
Brasil, podendo os títulos ser colocados ao par, com
ágio ou deságio, conforme as condições do mercado
no momento da colocação;
d) prazo: a ser definido por ocasião das negociações a se realizarem com o agente lfder da operação;
e) juros: a serem definidos, tanto em termos de
taxas quanto de periodicidade de pagamento, por
ocasião das negociações a se realizarem com o
agente líder da operação, observando o disposto na
alínea f, abaixo;
f) destinação dos recursos: substituição da dívida mobiliária interna por dívida externa a menores
custos e maiores prazos.
Art. 32 O Ministro de EstOOo da Fazenda encaminhará ao Senado Federal, trimestralmente, a partir de
31 de agosto de 1995, relatório da execução do Programa de Emissão e Colocaçã:l de Titulas de Responsabilidade do T esou-o Nacional no Exterior, contendo:
I - demonstrativo estatístico dos valores efetivamente emitidos e colocados,- cljscriminando, por
denominação e números de série lj:los títulos, seus
valores unitários e totais, quantidade e montantes de
emissão e colocação ao par, com ágio ou deságio,
taxas de juros, prazos e datas de vencimentp;
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DECRETO N. 73.668- DE lS.I:rE: FEVEREmo ~
..W.~ a Tabela:·.de Lotação do· PeisÔal Miiuat""""do-tmSPít8J das For-:as Arma·
das, na pane relerent~xo -cB•, e di outras providência.s.
DECRETÓ)J. 73.669 Ccn~

DE 15 DE FEVEREIRO DE 1974

reconhecimento l Escola Suoerlor ~ Ed.ucar;Ao Fisica da Santa Cnlz

do SUl, com os curaos de Ed~Ji:islczi'é~ Têcillco bit DêSJX!IEOS, HlBntl.da pela
Assodaçlo Pró-Eru:ino SUf)ft'lor, com sede na. cidade de Santa Cruz do Sul, Estlldo
do Rio Grande do SuL
DECRETO N.;r.J.G70- DE lS DE F'EVEREikO DE 1974
Autoriza o !ucctcnamento do -centro de Fonnação de Professores d.e Dlscipll·
nas Especializadas para Habilitação de 2" Grau, com o curso de Fomact;o de ProfE:!::!:Ores para as Disciplmas Pro:flssionais do Ecslno Tila'tt.t:tr. :mãritido ~)~eLa Associa·
çio ~Ensino de M:arilia, com S«ie na cidad~ de Marllia., Estado de São Paulo.

DECRETO N. 73.632 - DE 19 DE FEVEREIRO DE 1974
Declara t:eS$1-Çâo de II!Xploração de energia hidrâulica., e outorga concessão.
DECRETO N. 73.672 -DE lS DE FEVEREffiO DE 1974
Con~e rcronh~ctmento aos cursos de? E:studos Sociõ!W;, de l.etr.llS e de Ci~n·
cias Socia1s da Faculdade de Filosofia, C1i!m:ias e Letras de Piracicaba. rnanrtda
pc!io lnsthuto Edueaoonal Pirackabano, c:om sede na c1dade de Ptracitaba, EsUdo
de São Paulo
DFCRETO N, 73.673- DE 18 DE FEVEREIRO DE 1974
Conced~ reconhecimento dos cursos de Utras (licenciatura plena), de Matemà·
tõca, de Ci(tncias Soc1ais e ::le Estudos Suciais (li(;enciatura de 1• Grau) da Fa.culda·
de de CiênCUIS e Utras cTer<!'Sa Martin ... mantida pelo Instituto Educacional cTeresa Martm'l'. ~.:om ~c na cidade de Silo Paulo. Estado di! SAo Paulo.
DECR~ N. 73.674 - DE 18 DE FEVERElRO DE 1974
('cnc«l!1' rccc>nhec1mento ao c:urso de Histôria Natural da 'l.Jniversidade Cat6·
Estado de G<liás.
w

lwa de Got:a< <'Onl ~a cida:te d<.' Gçi.ãrua,

I~El

N. 8.G6G- OE 21 DE JUNHO DE 1993

HcJtul:~.mcnta

·

o .o.rliC:o 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licit.açbc:s c
contratos da Administ.raç.io Pública
c dá outras providéncia.s

~~· 13. Para os fins desta Lei, c:onsideram·.se :serviços t.écnicos profissionais
e$pectahzados os t.rabalhos relativos a:
I -estudos têcnicc!Jllllllejamentos e projetos bâsicos ou executivos;
II - pareceres, pericias ~avaliações .em cera.l;

III- a.sa.eaorias ou cotu~ultoriu têcnicas e auditorias financeiras:
IV- fiscaliução, supervisão ou re!'(lnciamento de obras ou serviços;
V- pat.rocinio cu defesa de causas judiciais ou :administ.rativas;
VI- treinamento e ~e~eiçoãmento c:le pessoal;
VII - resta\l.t&Çio de.9bí:as de arte e ben.a de valor hiatórico.
§ 1' Reu.alvados o;~ de inexigibilidade de licita(:.ào, oe contratos pua
a pl'eStaçio de serviços técnicca profJaSionais especializados d.everio, preferencial•
mente, ser celebradoa mediante a realização de concurso, com estipulação prévia d~
pritnio ou remul\eraçio.
§ 2' Aos aerviço11 tec::nitos previstos neste artigo aplica·.se, no que couber, o
dillposto no artigo 111 desta Lei.
§ 3V A empresa de prest.açio de serviços tknicos: ~peciali=dO$ que aprescnte ~açio de in~antea de "u cõrpo tec:nicc em proced.imento licítat.Orio ou como
elemento de justificação de di!;pen:sa ou incxigibilidade de licitação, ficará obrigada a garantir que os referidas integrantes ~alium pessoal e diret.amente os 36·
viÇO& objeto do contrato.

1

DECRET<? N. 73.667- DE 15 DE FEVEREJRO DE !Sl'
Rl!:tWc:a a Decn!:\Õ n. 60.906 (•), 4e 2S de j~o
Qe
• que dlapbs.:sóbre o
Quadro .Oni~ de Pe:soal & Un!versidade ~ttal
o G~de do Sul. retfficado
pelo ~to n. 65.585 (•), de 21 de outubro de
, e W1. outras pi"''Vkkêndas.
(")

V.

Li:l(.

Lec. Fcd.,

19Q,

Poll"· L:!CO: lSIGII.

~·

Art. 25.
em

E incxigivel n licitllçiio quando houver inviabilidade de competição,

~spccial:

L'783.

DECRE'l'O-LEl N. 1.312 - DE 15 DE FEVEREIRO DE 197'
Autorb::l. o Podu Executivo a dar a. Eantntia do Tesouro Nacional & operaçOes
de créditos obtidos no exterior, bem C'Omo, & contratar créditos em moeda. esttart·

gelra, nos Um.ltes que especifica, consolida lnteiramenl.C' .e. legislaçãc em vlgcr sobre
a matéria, ~ di outras prcvid(!noas.

II - p:tr.l a ccnlr<.tl:tção de ~cr.-iço::; I.Ccrucos enumerados no .artiJ:o 13 dcsLa Lei.
de n:alurcza sinp;uhtr. com pr()fisstcn.:~i~ ou cmp1·esns d~ not.ória cspccinliz.aç:lo, "'c-dnd:t 3 lnexiJ:ibilidarlc para scrvÍ.;<l!> de puhlicidad(.• c di..-ulJ:aÇiio:

MA101997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

166

PARECER N" 259;DE 1997

c) ;uros: 0,75% ao ano acima da LIBOR semestral. incidente
sobre o saldo devedor do principal. a partir de cada
desembolso:

Da COMISSÃO DE ASSUNrOS ECONÔMICOS,
sobre a Mensagem n° 094, de 1997. do Sr. Presidcntt
da R~:pUblica, er\Calfl!nbando ao Senado Federal
proposta para que !SeJa autom.ada a Repúbhaa
FederatJVa do Brasil a contratar operzçio de cridito
externo no valor equivalente a USS l2.670.033,9S
(doze milhões. seiscentos e setenta mil. onenta e três
dólares notte·amcnc:anos e noventa c csnco centavos),
JUnto a um consórcio bancaria liderado pelo Banque
Par1bas

d)_ premio de seguro de créduo: 5,748"/o sobre cada
desembolso. jâ incluído no
valor fmanci11do:

e) comissão de gt!stdo: 0,5% ao ano sobre o valor

financiado~

-j) despesas gerais: riSWoaVeis. -limitaClas a O, I% do valor
fmanciado:
g) juros de mora: l% ao ano acima da taxa operacional;

RELATOR: Senador Waldeck Omew
h) condições de pagamento;

1- RELA TÓRIO

DO "DOWN PA YMENT': após a omissão do Ceniticado de
Autorização;
00 PRINCIPAL: em lO (dez) parcelas semesttais consecutivas
e iguais, vencendo-se a primeira 6 (seis)
mes~ós o ponto de inicio dos
""""'~
à'es
de cada porção de crédito;

O Senhor Presidente da Repisblíca encaminha para exame do
Senado Federal proposta para que seja autonzada a RepUblica federativa do
Brasil a contratar operação de credito externo no valor equivalente a U$$
12.670.083,95 (doze milltõc:s, seiscentos e setenta mil. oitenta c três dólares

·DOS\ JUROS : semestràlmente vencidos;

norte-americanos e noventa e cinco centavos). jwno a um consórcio

\.

bancário liderado pelo Banque Paribas.

}Untltmelite com o

principal:

.

DA COMISSÃO DE GESTÃO: 45 dias após a emissão do
Certificado de Autorização;

Os recursos advindes da operação de crêdito desunam-se ao
Programa de Reaparelhamento da Marinha. para financiamento de 85% do

custo de importação de cmco helicópteros, de seus acessórios e peças de

DO PRÊMIO DE SEGURO OE CREDITO: acrescido ao valor
do principal e

reposição, de origem francesa, e 100% do prémio de seguro da Compagnte

pago nas mesmas
condições;

Française d'Assuronce pour !e Commerce Exlêrieur- COFACE.

DAS DESPESAS GERAIS: após a emissão do Ceniticado de
Autorização, mediante

comprovação, devendo ser pagas
em Reais, exceto aquelas

De" acordo com infonn~ da Secretaria do Tesouro

inconidas no exterior que só
possam ser pagas em moeda
estrangeira

Naciona4 o custo total de importação desses equipamentos foi estimado em
USS 14.784.447,50, sendo que osjamoucionados USS 12.670.083,95 s~
fmanciados pelo consórcio de Bancos Paribas e Barclays Bank PLC. e os

n:starues USS 2.114.363,55 ser.!o pagos como sÍilal, pelo Fundo Naval. o
qual é constíttlido por recursos proprios d~ Ministério da Marinha.

11- VOTO DO RELATOR

Do total dos recursos contratados junto ao consórcio de bancos,

Essas operações de crédito externo estão sujeitas âs condições e

cerca de USS 11.981.393.45 destinam-se a f=ciar 85% dos bens e

exigênCia$ definidas-••-cOOStinriÇãOf'edeial c niltesohiÇaO n' 96, de 1989,

senoiços referidos e cerca de USS 688.690,50 coJ,..po.,de a 100% do

do Senado Federal, ãs quais cabem os seguintes esclarecimentlls:

seguro COFACE.

a) os limites de endividamemo da União, estiPulados nos

Este emprêstimo e'Qemo apresenta as seguinr.es ca:racteristicas

artigos 2°, 3° e 4° da referida Resolução são atendidos, conforme é
infonnado no Parecer SlN/COREFIDIREF N" 104, de 20 de março de

financeiras:

1997.
o) credor: consôrcio de bancos liderados pelo Banque Paribas

(Paris/França);

cdoze milbões,
seiscentos e setenta mil. oitenta e três dólares
none-arnericanos c noventa e cinco centavos);

b) valor: eQuivalente a USS 12.670.083.95

Ressalte-se, ainda, que esse Parecer da Secretaria do Tesouro
Nacional, anexo ao Pro~_ em_ ~e, contem os dados comprobatórios
do cumprimento dos limites -de tnâividamento da União~ confonne exigido
pela Resolução 96/89.
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b) o Parecer da Procu.radoria..(jeral da Fazenda Nacional.

A opção por este fornecedor deveu-se atender o··principio da

PGN/COFIN" 564/97, cncamÍ!l!lado ao Senado Federal, no exame das

padronização, com e<>mpatibilidade de especificações técnicas c de

clausulas da minuta contraru.al, conclui que

as

mesmas são admissiveis e

__

desempenho, como tambem condições de manutenção. assistência tearica e

beneficiado,_

estão de acordo com a legislação brasileira aplicável a espécie. tendo sido

garantia.

observado o dispos1o no an. SOda Resolução n° 96/89. ~ue veda disposição

propiciando relevante economia a médio e longo prazos. Ademais cabe

contratual de natureza política ou atentat?ria a soberani3 nacional e à ordem

salientar._ também,_ que a_ ~uisição -~te tiPQ_ de ~onave no exterior deve-

pUblica.

se ao fato de não serem disponibilizadas na indUslria nacional no nivel que

O

logistico

aspecto

será

significativamente

atenda aos requisitos operacionais estabelecidos pela Marinha.
c) relativamente

a exigência

constirucional de que programas

ou projetas constem do Plano Plurianual e da Lei Orçament.ãria Anual, é

infonnado pela Secretaria de

Planejanlento

e

Somos. assim. pela autorização pieireada- pela Mensagem no

Avaliação que os

investimentos previstos no Programa mencionado enconiram·sc amparndos

094. de 1997. nos tennos do seguinte:

na Lei n• 9.276, de 1996, que trata do Plano Plurianual 1996-1999.

Ainda, de acordo com a Secrdal'ia de Orçarnento Federal, as

dotações previstas na Lei de Otçamento n• 9.438, de 26.02.97,

rROJETO DE RESOLUÇÃO N" 70, DE 1997

sao

suficientes para a cobertura do fluxo fUUU1cciro estimado para 1997

Autoriza a RepUblica Federativa do Br<ml a
contratar opetação de crêdito externo no valor
equivalente a USS 12.670.083,95 (doze
milhões. seiscentos e setenta mil. oitenta e três
dólares norte-americanos e noventa e cinco
centavos), junto a um consôrcio bancário
liderado pelo Banque Paribas.

relativamente à operaçiio de crc!:düo pretendjda

Nilo é demais enfatizar que essa operaçlo de crédito foi
credenciada pelo Banco Central do Brasil, nos tennos do expediente

FIRCE/DIAUTISUCRE-96/642, de 26.12.96.

Ressalte-se que, de acordo com cálculos estimativos realizados

O SENADO FEDERAL =olve:

pela Secretaria do Tesouro Nacional, a operação de credito pretendida
deverá implicar um custo efetivo equivalente a 6,84% ao ano, valor esse
bastante favorável quando comparado ao custo médio efetivo de 9,12%
verificado para financiamentos contratados junto a bancos privados e/ou

provenientes de emissilo de tirulos no exterior nos anos de 1994 e 1995.
Essa estimativa de custo C indicativa das condições fmanceilas favoráveis
da operaçilo de c:tédito pretendida.

Art. lo

Ê a República Federativa do Brasil autorizada nos

termos da Resolução n• 96189, do Senado Fedc:ral a contr.ttàr operação de
cridito externo no valor c:quivalente a USS 12.670.083,95 (doze milhões,
seiscentos e setenta mil. oitenta e três dólares nane-americanos e noventa e
cinco centavos), junto a um consórcio bancário liderado pelo Banque

Paribas.
..

Por fun vale assiualar que,.•segundo infonnações

solícitadas ao Ministério da Marinha. o objeto

~

presente contrato ê a

aquisição de 05 (cinco) helicópteros Esquilo AS350BA, bem como
sob~enres

aviação naval.

de aviação, equipamentos e ferrameruas especiais de uso na
I

Paragrafo úniCO. Os

=

advindos da operação de cridito

referida no Caput destinam~se ao Programa de Reaparelhamento da
Marinha. para financiamenro de 85% do custo de imponação de cinco
helicópteros. de seus acessórios c peças de reposição, de origem francesa, e

IOOO/o do prêmio de seguro dà Compagnie Française d'Assurance pow- /e
Estas aeronaves ficarão lotadas no 5° Destacamento

Commerce E.Ttérieur- COFA.CE.

Aéreo e ser.lo utilizadas na ãrea do Comando do 5° Distrito Naval
l ComSDN), abrangendo os estados do Par=i, Santa Cruarina e Rio Grande
do Sul. Terão como inissões. ériire- outras. :f.E!_trulha costeira o apoio às

.-\rt.

r

..:\5

condições financeiras básicas da operação de

crCdilo sáo as seguintes:

ativídades de socorro e salvamento executadas pela Marinha na 3rea de sua
responsabilidade, confrontada com o litoral dos estados sob jurisdição do
CmSDN. Atualmente não há aeronave orgãnica lotada nesse: Distrito Naval,
o que dificulta as operações dos navios na ârea.

a) credor: consórcio de bancos liderados pelo Banque Par1bas
1Paris!França);

t6s
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b) •·olor: equivalente a US$ 12.670.083.95 (doze milhões.
se1scemos e setenta mil. oitenta e trés dólares

none-amencanos c noventa e cinco centavos),
sendo;

Art• .t•

Esra Resolução entra em vigor na data de sQ.a

publicação.
Sala da Comissão, 20 de maio de 1997.

l) US$ I 1.981.393.45 (onze milhõos. novecentos e oitenta e

um mil. trezentos e noventa e três dOiares norte-americanos e
quarenta e cínoo centavos), para fmanciamento de 85o/e do
Yalor de equipamentos e setviços;

2) US$ 688.690,50 (seiscentos e oitenta e oito mjf, setscentos e
noventa dólares norte-americanos e cinqüenta centavos). para
fmandamento de 1000/o do seguro de crêdito COFACE;

c) juros: 0,15% ao ano acima da LffiOR semestral. incidente
sobre o saldo devedor do principal, a panir de cada
desembolso;

d) prémio de seguro de crédito: 5.148% sobre cada
desembolso. já inciuido no

FERNANDO BEZERRA : Presidente em exerclcio
WALDECK ORNELAS: Relator
ONOFRE QUINAN
ROBERTO REQUIÃO
EPITÁCIO CAFET!:IRA
COUTINHO JORGE
CARLOS BEZERRA
JONAS PINHEIRO
VALMIR CAMPELO
LAURO CAMPOS {vencido)
BELLOPARGA
GILBERTO MIRANDA
PEDRO SIMON
ESPERIDIÃO AMIN

valor financiado;
e) co1mssào de gestão:

0,5% ao ano sobre o valor fmanciado:

j) despesas gerats:

razoáveis. limitadas a 0,1% do valor
financiado:

3S

LEGISUÇÃO CitADA .ANEXADA PELA.
SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N. 9.276- DE 9 DE MAIO DE 1996

g)Juros de mora: lo/o ao ano acima da taxa operacional;
h) condições de

Dispõe sobre o Plano Plurianual para o período
de 1996/1999, e dá outras providência5

pagamenlo:

DO -D0\1\'N PAYMENT": após a emissão do Certificado de
Autorização:
DO PRINCIPAL: cm lO (dez) parcelas semestrais consecutivas
e 1guais. vencendo-se a primeua 6 (seis)
re;;-;.JT ã~ 0 pontO de Í~ic.iO ÓOS
líira6embn1lms cfe\cada porção de crcd1to~
DOS JUROS : semestralmente vencidos, juntamente com o
principal:

O Presidente da; Repú~.
Faço saber que o Congresso Nacional deaet.;. e eu MDCiono a aepinta Lei:
Art. 1! Esta Lei institui o Plano Plls.risnual para. o quadriénio l99Gll999, l!m
cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1!. da Co~o, eatabckceado. para
o period.o, de forma regionaliuda., as diretrizu. obje~ e metu da Admiai&tr.-:.·
çio Pública Federal para u dupUU de capital e out.ru õalu deoorrent.N: • pua
as relativas aos progra.ma..B de dUJ'I~O contiDuada. u fOrma de aaao.

Parágrafo único. M prioriG&delli e metas p11ra 1996. de que tnta a disposto no artigo 3! da Lei n. 9.DS2m, de 25 dfljalho Õlll 1995. MrAo aquelas CGilStlcr:ltes
da lei orçamentária anual para 1996.
Art. T- O Poder Executivo Mn'im ao' Ceocnao N~~ ati ceata • .W·
te dias após o enoen:amento ~ Cllda ttmte:ú:io fuwu::eiru. nlatório IKibre a e:xeeuçio
deste Plano Pluriaoua1.

Parágrafo único.

DA COMISSÃO DE GESTÃO: 45 dias após à emissâll.do
Certificado de Autorização: \
DO PRÊMIO DE SEGURO DE CRÉDITO: a=cidO ao v3IOf
do principal e

pago nas mesmas
cottdiçõcs;

DAS DESPESAS GERAIS: após a emissão dO Certificado de
Autorização,
mediante

comprovação, devendo ser
pagas em Reais. exceto aquelas
incorridas no exterior que só
possam ser pagas em moeda
estrangeira

O rebtdrio do que trata ate artieo Cl'riduciuá. para~·

da ação do Plano Plarianual, oc criditcwl arçamentúif:llll rmo paaderttel • quant:i·
'ficará a napectiva execuçio fia:ica • fillano'!i.d."'IG e:a:erdc:iD fiado • ...., led•mente.
ArL :r- O Plano Plarianual de qut: trata ata. Lei ~ato poGer6 .er modi·
fiCado por lei específica.

Art. 4! Ficam recriadoe,a~ 30 de junho de 1996, 01ecuints fandol CODB·
tlintes da lei orçamentária de 1995 o a respeeti't'a lecidaçàoca ricor aata data.:
1 - Fundo de Compen.uçlo de V&riaçõe& Salariais~
I1 - Fundo de Eatabilid'9de do Secura Rural;
III - Fundo Especial dE" 'l'ftioamento e Desenwolvimento;
IV --Fundo Nacio,.•l dz S.úde;
V- Fundo de Fisco. iuçio du 'ICleoomunieaçks;
VI - Fundo Aero11iãrio.
Parágrafo único. • 1 fundos de que trata f:3te •rtigo seráct ext.iDtoo: em 1! d(•
julho d~ 1996, se não vi1•; <!lll L ser ratificados por lei •té esb data. e IRIA pl'QJ!r.lma·
çâo será incorporada àquela :la entidadt!' supervisor.!\.
Art. 5! Est.a Lei ect.ru em \'i;;or na dat:t de sua publicaçiío.

Feniindõ Henrique Cãtdeso---pn$idente da República.

Art. 3• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser
exercida nwn prazo de quinhentos e quarenta dias, contados da data de sua
publicação.

José Serra.

U:l

N~9 ..CJii::.-I)lfiG

lfE rtVEREfRõ DE 199'7

EsuP'UI" IW«-1bl e fi:o.a a.lJoest-.,daU..iioo

pBI'l'U~~nt4ei9'J7.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Ramez Tebet.

É lido o seguinte
OF. 10/97- CRE
Brasília, 19 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, em
reunião realizada no úHimo dia 15 do corrente mês
aprovou Requerimento de autoria do Exm 0 Senhor
Senador Eduardo Suplicy que "requer, da mesma
maneira que o Senado Federal já externou o apoio
à posição do governo brasileiro com respeito ao
fortalecimento do Mercosul na reunião da ALCA
que se realiza em Belo Horizonte, que também o
Senado Federal manifeste às ·delegações de todos
os países presentes à Reunião da ALCA que se
realizem esforços no sentido de também aceitar a
participação de Cuba em todas as reuniões deste
organismo com vistas à integração sóció-econômica das Américas•.
Aproveito a oportunidade, para renovar a V.
Ex" meus protestos de estima e consideração.- Senador José Sarney - Presidente da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Requeremos, da mesma maneira que o Senado Federal já extemou o apoio à posição do governo
brasileiro com respeito ao fortalecimento do Marcosul na reunião da ALCA que se realiza em Belo Horizonte, que também o senado Federal manifeste às
delegações de todos os países pres~ntes à Reunião
da ALGA que se realizem esforços no sentido de
também aceitar a participação de Cuba em todas as
reuniões deste organismo com vistas à in\egração
sócio-econômica das Américas. - Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência encaminhará a manifestação da Comissão do
Ministério das Relações Exteriores, e determina a
juntada da cópia do Ofício e do Requerimento, a que
S. Ex" se refere, ao processo do Requerimento nº
330, de 1997.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1º Secretário
em exercício, Senador Ramez Tebet.

São lidos os seguintes:
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OF N2 20/97/CCJ
Brasília, 16 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que
em reunião realizada nesta data, esta Comissão
aprovou, com a emenda n2 1-CCJ, o Projeto de Lei
do Senado n2 141, de 1995, de autoria do Sr. Senador Odacir Soares, que "Define como crime contra o
livre exercício do Poder Legislativo Federal ofensa à
integridade corporal ou à saúde de membros desse
Poder, e dá outras providências".
Cordialmente - Senador Bernardo Cabral Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OE N2 34/97/CCJ
Brasília, 23 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que
em reunião realizada nesta data, esta Comissão
Aprovou, com a emenda n2 1 - CCJ, Substitutivo ao
Projeto de Lei do Senado n2 206, de 1996, de autoria do Sr. Senador Sergio Machado, que "Acrescenta
parágrafo único ao ar!. 37 da Lei n2 8.078, de 11 de
setembro de 1990- Código de Proteção de Defesa
do Consumidor".
Cordialmente, - Senador Bernardo Gabral Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OE N2 38197/CCJ
Brasília, 23 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que
em reunião realizada nesta data, esta Comissão
aprevou, com as emendas n% 1 e 2 - CGJ, o Projeto de Lei do Senado n2 260, de 1995, de autoria do
Sr. Senador Romeu Tuma, que "Dá nova redação
aos arts. 163, 165 e 167 do Decreto-Lei n2 2.848, de
7 de dezembro de 1940- Código Penal, e dá outras
providências".
Cordialmente,·- Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OF. N° 48197/CCJ
Brasília, 23 de abril de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que
em reunião realizada nesta data esta Comissão
aprovou parecer da lavra do Senador Josaphat Mari-

------------------------------------------------
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nho, nos seguintes tennos: Tendo em vista que a
Constituição Federal de 1967 emendada (EC n2
1/69) pennitia declarar a interpretação em tese de
leis, e como estão em vigor as leis interpretadas, o
Senado conhece da decisão para sua orientação, no
que couber, a fim de aplicá-la se sprgir hipótese em
que caiba a invocação de seus termos.
Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OF. N 2 53/97/CCJ
Brasília, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais comunico a V. Ex' que
em reunião realizada em 7-5-97 esta Comissão deliberou pela aprovação com as emendas n% 1, 2 e 3
- CCJ, do Projeto de Lei do Senado n2 156, de
1995, de autoria do Senador Júlio Campos, que "define o crime de expor a vida, a integridade corporal,
ou a saúde de alguém, por meio de recipiente de
gás liqüefeito de petróleo, defeituoso ou não requalificado, e dá outras providências".
Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
OF. N2 55/97/CCJ
Brasília, 9 de maio de 1997
Sénhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex' que
em reunião realizada em 7-5-97 esta Comissão deliberou contrariamente à aprovação do PLS n2 268,
de 1995, de autoria do Senador Emandes Amorim,
que "dispõe sobre a revisão e a nulidade de proces.. so de crime d!! respo[lsabilidade, nos casos que _
menciona e dá outras providên~ias".
Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.

!

OF. N2 56/97/CCJ
Brasma, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex' que
em reunião realizada em 7-5-97, esta Comissão deliberou pela rejeição do PLS 47, de 1996, de autoria
do Senador Gilberto Miranda, que "altera dispositivos da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, determinando a aprovação prévia dos editais de licitação
pelos Tribunais de Contas'.
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Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OF. N2 57/97/CCJ
Brasma, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. ExB que
em reunião realizada em 7-4-97, esta Comissão deliberou pela aprovação do PLS nº 135, de 1996, de
autoria da Senadora Benedita da Silva, que 'altera a
redação do art. 224 do Decreto-lei n2 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal)'.
Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OF. N2 61197/CCJ
Brasnia, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. ExA que
em reunião realizada em 7-5-97, esta Comissão deliberou pela aprovação, nos termos de substitutivo
que oferece, do Projeto de Lei do Senado n2 113, de
1996, de autoria do Senador Emandes Amorim, que
•acrescenta artigo à Lei n2 8.069, de 13 de julho de
1990, determinando o início imediato de investigação de desaparecimento de criança e adolescente•.
Cordialmente, - Senador Bernardo Cabral Presidente da ComiSsão de Constituição, Justiça e
Cidadania
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os ofícios lidos vão fi publicação.
Com referência aos expedientes que acabam
de ser lidos, a Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do art. 91, §§ 32,ii:_Sf', do Regimento
Interno do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de
cinco dias úteis para interposição de recursos, por
um décimo da composição da Casa, para que os
Projetas de Lei do Senado n% 141, 156, 260 e 268,
de 1995: 47, 113, 135 e 206, de 1996, sejam apreciado pelo Plenário.·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Ao Projeto de Lei do Senado n2 81, de 1996 - Complementar, cujo parecer foi lido anteriormente, de acordo
com o disposto no parágrafo único do art. 254 do
Regimento Interno, combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de 1995, fica aberto o prazo de dois
dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros do Senado, para que a matélia
continue sua tramitação.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias:
-Projeto de Lei da Câmara n2 156, de 1993 (nº
1.036/91 na Casa de origem), que attera o art. 72 da
Lei 5.889, de 8 de junho de 1973, que institui normas
'
reguladoras do trabalho rural; e
-Projeto de Lei da Câmara nº 18, de 1995 (n 2
2090/91, na Casa de origem), que regulamenta o
exercício profissional do histotecnologista e dá outras providências.
Aos projetos não foram w:>resentadas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- A Presidência recebeu a Mensagem n2 578/97, na origem,
de 16 do corrente, do Senhor Presidente da República, solicitando, nos termos do art. 52, V, da Constituição Federal, seja autorizada a contratação de
operação de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, entre o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e o Banco lnteramericano
de Desenvolvimento - BID, no valor equivalente a
cento e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, de principal, destinada ao financiamento parcial
do Programa Corredores do Transporte daquele Estado.
O expediente, anexado ao prooessado no Ofício nR S/32'; de 1997, vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Os Projetos de Resolução n2 s 66 a 70, de 1997, resultantes
de pareceres lidos anteriormente, ficarão perante a
Mesa, durante cinco dias úteis, a fim de receber
emendas, nós termos do art. 235, 11, f, do Regimento
Interno, combinado com o art. 4 2 da Resolução n2
37, de 1995, do Senado Federal.
.
O SR. PRESIDENTE (Geraldq Melo)- Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 111 Secretário em exercíCio, Senador Ramez Tebet.

É lido o seguinte:
R~QUERIMENTO N2 349, DE

,

1997

Se•1hor Fff,Sidente,
fl.equ:.rdi11Ós que a homenagem ao quarto centenárP:l de falet:imento do Beato José de Anchieta, apro\'õ.'Ja em 4 de dezembro último por intermédio do Requarimento nR 1.152, de 1996, na fomia de Sessão EsptJCial do Senado, seja transformada em cornemora:ão no te~ destinado aos oradores da Hora do Exr.-1dí..::-ot<> da sessão do dia 10 de junho próximo, nos
bi,,"•· •: -ir:- 6it. 160, do Regimento Interno.
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Sala das Sessões, 20 de maio de 1997.- José
lgnácio Ferreira - Humberto Lucena - Sebastião
Rocha - Élcio Álvares - Carlos Patrocfnlo - RomeuTuma.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento será submetido à deliberação do Plenário após a Ordem do Dia, na forma do art. 255, I, b,
do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO NR 350, DE 1997
Requeiro, nos termos do Art. 50, § 2 2 , da Cons·
tituição Federal e do Art. 216, do Regimento Interno
do Senado Federal, sejam solicitadas à Eletrobras,
através do Sr. Ministro de Minas e Energia, as seguintes informações:
1. Com relação aos recursos previstos para
aplicação pela Eletrobras nas Centrais Elétricas de
Rondônia S/A, CERON, através do lançamento de
debêntures por esta empresa, haverá vinculação,
pelo menos em parte dos recursos, para a recuperação do próprio setor elétrico?
2. Em caso positivo, qual o Percentual do total
dos recursos?
·
3. É verdadeiro que os recursos provenientes
do lançamento de debêntures pela Ceron serão destinados exclusivamente para pagamento dos débitos
de ICMS daquela emprésa junto ao Governo do Estado?
·
4. Eletrobras já tem cronograma de investimentos para recuperação e/ou aquisição de geradores
destinados a reforçar o fornecimento de energia no
interior do Estado?
·
, Sala das Sessões, 20 de maio de 1997.- Senador José Bianco.

(A Mesa para decisão)
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) -O requerimento lido será desJ?achado à Mesa para decisão, nos
termos do inciso III do art. 216 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 351, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 172, 11, d, do Regimento Interno, autorizar a inclusão em Ordem do
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Dia da Sessão Deliberativa Ordinária do Senado Federal de 21 do corrente, do Ofício nQ S/4, de 1997,
referente à sÕiicitação da Prefeitura do Municlpio de
São Paulo para que possa emitir Letras Financeiras
do Tesouro do Município de São Paulo- LFTMSP, cujos recursos serão destinados ao giro de sua
divida mobiliária, vencfvel no 12 semestre de 1997.
Esclareço que a ma,téria foi aprovada na reunião
ordinária da Comissão de Assuntos Econômicos- de
hoje, estando perfeitamente instruída e, que esta dívi-.
da vence no próximo dia 1" de junho de 1997.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1997.- Epltáclo Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - O requerimento lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passamos à li:;ta de oradores.
Concedo a palavra, por permuta com o Senador Jonas Pinheiro, ao nobre Senador Ramez Tebet,
que disporá de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. RAMEZ TEBET {PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, passamos o fimde-semana na Capital do Estado de Mato Grosso do
Sul. Ontem, segunda-feira, recebemos, com muita
honra e alegria, a visita do Exm" Ministro de Estado,
Raimundo Brito, e do DO. Presidente da Eletrobrás,
Firmino Ferreira de Sampaio. S. Ex"s foram ao meu
Estado firmar convênios para a realização de importantes obras, objetivando o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul no setor energético. ·
Sr. Presidente, o que mais nos encantou no dia
de ontem, em Campo Grande, foi a solenidade de integração de 120 patrulheiros mirins aos serviços a
serem prestados à coletividade.
Em verdade, ã. cerimô~a de celebração do
convênio entre o Ministério das Minas e Energia,
através da Enersul, Empresa Estatal de Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul, e a Corporação dos
Patrulheiros Mirins de Campo Grandb, permita-me
dizer, foi algo de muito comovente. Essa parceria,
além de comovente, por vermos a reunião das famflias, a integração de crianças entre 14 e 18 anos, arregimentadas sob a direção da Primeira-Dama do
Município, a Srl Elizabeth Puccinell~ ao lado do Prefeito da capital, tem um profundo conteúdo social.
Foi algo que encheu os nossos corações de júbilo
vermos ali as lammas dos patrulheiros mirins, 120
deles uniformizados, adequadamente treinados para
prestação de serviços à coletividade; serviços que
os adultos poderiam estar realizando. Ali ficou de-
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monstrado que a nossa juventude, que as crianças,
entre 14 e 18 anos de idade, se bem treinados, se bem
preparados, têm perfeitas condições de realizar.
E note-se, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores;-qüe são serviços importantfssimos. Ficaram eles
encarregados da leitura do medidor de energia elétrica monofásica, bifásica e trifásica dos serviços do
manuseio de coletor, da entrega de conta e de reavises. São jovens, são crianças que já cursaram a 7'
série, que recebem treinamento técnico, acompanhado de provas teóricas e práticas onde, entre outras questões, foram observados o comportamento
do candidato e a aptidão pelo trabalho relacionado a
números.
E quais os beneficies disso? Esses jovens são
admitidos, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, de
acordo com as leis vigentes do Pafs, consoante as
regras estabelecidas na Consolidação das Leis do
Trabalho, recebem salário-mfnimo mensalmente,
vale transporte, trquete alimentação e dispõem de
atendimento médico e odontológico. Tem que se registrar isso, sim, em nome do Estado de Mato Grosso do Sul.
E sabe por quê? Porque o nosso Estado não
pode ser apenas motivo de denúncias, de algo que,
ao invés de enobrecer, denigre a imagem do Estado
de Mato Grosso do Sul.
Nesse mesmo sentido, de crianças trabalhando,
as reportagens costumam dar conta das crianças que
estão subnutridaS ~ carvoar-ias trabalhando. Recentemente, o meu Estado foi palco disso, toda a imprensa nacional ocupou-se daquelas crianças trabalhando
em condições desumanas e degradanteS das carVoarias do Estado de Mato Grosso do SUl. · '
Pois bem, o Governador Wilson Barbosa MartiQs. e a Secretaria de Assistência Social do Governo
Federal se encarregaram também de eliminar esse
problema, levando ali assistência escolar e inclusive
um vale de R$50 por criança que esteja matriculada
na escola e que tivesse trabalhado nas nossas carvoarias.
Então, quando vemos que o nosso. Estado, e
ali na nossa capital, sob os auspfcios da Prefeitura,
dá continuidade a um trabalho de outras administrações municipais - é verdade - e porque não dizer e
fazer justiça à administração do hoje Senador lúdio
Coelho, que criou a Patrulha Mirim no Estado de
Mato Grosso do Sul, tendo continuidade na administração de Juvêncio César da Fonseca, e agora, sob
os auspfcios do ex-Deputado Federal e atual Prefeito André Puccinelli, juntamente com a sua esposa,
esse trabalho está ganhando uma dimensão cada
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vez maior. Estamos dando ocupayão aos. meninos de
rua, as nossas crianças de rua E um trabalho social
de profunda significação, é uma parceria que merece
sa: ressaltada, sim, para poder servir até de exemplodigo mesmo -, porque é preciso fazer um trabalho conjugado, um trabalho que seja com a união de esforços
entre o Poder Público e a iniciativa privada. O Poder
Público tem condições, como está provado ali. São
120 crianças, entre 14 e 18 anos, recrutadas para
prestar serviço público junto à empresa de energia elétrica do Estado, a Enersul, conversando com as famílias, orientando, recebendo reclamações. Então esse
trabalho merece ser ressaltado.
· É verdade que a visita do Ministro, a que me
referi há pouco, não foi só por isso, mas tenho certeza de que foi esse o acontecimentó que mais mexeu
conosco no dia de ontem no Estado de Mato Grosso
do Sul, na nossa capital, Campo Grande. É mais um
esforço gigantesco que se faz para desenvolver o
nosso Estado.
Tenho, como representante do Mato Grosso do
Sul, o dever indeclinável de agradecer ao Exm2 Sr.
Ministro Raimundo Brito, que, com sua sensibilidade,
atendeu, ouviu o chamamento das lideranças políticas de Mato Grosso do Sul, do Exm~ Sr. Governador
do nosso Estado, e.determinou, por exemplo, a retomada das obras da Usina Hidrelétrica de Costa Rica,
lá na minha região, no chamado. bolsão sul-matogrossense. Ali, em um empreendimento orçado em
R$22,5 milhões, será dado continuidade a uma usina de 16 ·me9awatts, com três unidades geradoras
que vão atender . o nordeste do Estado do Mato
Grosso do Sul, mais notadamente os Municípios de
Chapadão do Sul, Costa Rica e Alcinópolis.
· . Aindà: um aconteejmento histórico no meu Estado: lá es~ localizado !> Forte de Coimbra, inaugurado em 177.5, que se constituiu, ~ passado, num
importante ponto estratégico na manutenção da defesa do território nacional.
O Forte Coimbra está localizado às margens
do rio Paraguai. Tem uma área de 20 mil hectares;
abriga em tomo - é pouco - de mil habitantes, sendo que 400 deles fazem parte do contingente do
Exército Nacional. Além da segurança nacional, a
guarnição garante apoio médico, odontológico,
transporte, comunicação e hospedagem. Trata-se de
uma região carente de infra-estrutura, que agora vai
receber esse importante benefício da eletrif~eação.
Custo acreditar, muitos que vivem nas grandes
metrópoles, muitos que vivem aqui na Capital da República, talvez a maioria da população que vive nas
grandes metrópoles não acredita que ainda existam

rincões do nosso País onde não há "os beneficies
elementares da infra-estrutura, como água encanada
e energia elétrica.
O Forte Coimbra, que tem esse conteúdo histórico tão forte, erguido ali para proteger o território
brasileiro, só agora vai receber os benefícios da
energia elétrica.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, são esses acontecimentos que, depois de uma breve visita
ao meu Estado, trago ao conhecimento do Senado
da República, para deixar registrado o esforço ingente que nós, do Mato Grosso do Sul, estamos fazendo para melhorar a qualidade de vida da nossa gente e o quanto o nosso Estado ainda precisa de investimentos, ainda precisa dessa parceria que agora se
configurou no setor de energia elétrica, .entre o Ministério de Minas e Energia, o Governo do Estado e
a empresa de energia elétrica do meu Estado.
Nós precisamOs e temos reclamado aqui, junto
com outros. Senadores do. Norte e Nordeste, que se
organize um plano de desenvolvimento regional para
proteger e dar guarida às regiões menos favorecidas
do nosso Pais. Temos certeza de que isso está chegando, sim, auspiciosamente. Com relação a esse
setor de energia, quero dizer. que lá estamos usando
até a energia solar. A empresa de energia elétrica
está usando não somente a sua imaginação criadora, mas está procurando levar todas as. formas de,
seja ela termoelétrica, seja ela proveniente da dádiva de Deus, que é a chamada energia solar.
No Estado de Mato Grosso do Sur-.já contamos
com onze comunidades atendidas por energia solar e
estamos atendendo também a projetes importantes, a
aldeias indfgenas, como a de Jacaré, Guambé, Piraquá, Cerrito, Portolindo, Paraguassu •. ·,Bodoquena,
Campina e Sossoró, e a Carvoaria Garillll!>. Tudo .isso
está sendo feito no Estado de Mato Grosso do Sul.
Tudo isso foi ressaltado ontem, durante a visita que fizemos·ao nosso Estado do Mato Grosso do Sul
Desta tribuna, mais uma vez, manifestamos os
nossos agradecimentos, sensibilizados .que ficamos
com a visita do Ministro Raimundo Brito e de sua ilustre comitiva. E ali, mais uma vez, pôde S.
o Ministro de Minas e Energia, sentir o anseio da classe empresarial do meu Estado, o anseio da classe produtora
do meu Estado, o anseio da sociedade sul-mato-grossense - aos quais correspondeu -, no sentido de que,
nesse aproveitamento do gás da Bolívia, passando por
Corumbá, cortando o território sul-mato-grossense em
720 quilõmetros, não faça do nosso território mero
transportador, mero corredor. Que se compreenda a
necessidade de proteger as regiões menos favoreci-

ex-,

----

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

174

ANAIS DO SENADO FEDERAL

das do nosso País e que se dê um tratamento diferenciado e se atenda aos anseios da população do
Estado de Mato Grosso do Sul, que quer se industrializar, que não pode mais cominuar sendo mero
exportador de matéria-prima, qüe pt:Oduz grãos, que
tem a pecuária mais desenvolvida' de nosso País,
mas que não conta, em seu território, sequer com a
industrialização do próprio couro do boi.
Precisamos industrializar o Estado de Mato
Grosso do Sul, e estamos vendo que, se nos derem
incentivos,. entre os quais incluímos a diferenciação
do preço, esta será a oportunidade: este grande projeto do aproveitamento do gás boliviano.
Não é possível que Mato Grosso do Sul, estando no início, ·OU seja, na saída do gás, tenha o mesmo preço de outras regiões de nosso País. Cumpre
estabelecer uma tarifa diferenciada para esse gás,
cumpre criar mecanismos para a industrialização do
Estado de Mato Grosso do Sul e do Centro-Oeste.
S. Exl'; .o Ministro Raimundo Brito, sensível às
reivindicações das Uderanças politicas do Estado de
Mato Grosso do Sul, da classe empresarial e da nossa sociedade; prometeu-nos que vai estudar, para
dar uma solução a este grande apelo, a esta grande
reivindicação do meu Estado.
Era isso, Sr. Presidente, Sr&s e Srs. ·Senadores, que Qcstaria de deixar registrado aqui, no Senado da República. E agradeço ao Senador Jonas Pi·
nheiro, que ·me permitiu, por permuta, ocupar esta
tribuna neste momento.Muito ob.rigado.
O SR;: PRESIDENTê{Geraldo Melo) - Com a
palavra o nobre Senador Jonas Pinheiro. V. Exl' dispõe de 20 minirtos. : · ·.
O SR.' JONAS PINHEIRO (PFL-MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão,do orador.)- Sr. Presidente, S~ é. Srs. SenaclorE\S;
várias oportunidades, já ocupei esta tribuna, como tantos outros Sena·
dores da região amazõnica, entre os quais o nobre Senador Nabor Júnior, representante do ~ do Acre,
para tratar .elo grave problema que ocorre com o setor
produtivo da borracha natural no BrasD.
·
Reitero este alerta e esta preocupação, pois
sentimos que as atitudes e medidas que vêm sendo
adotadas pelo Governo Federal são equivocadas e
incapazes de dar ao setor da borracha natural as necessárias condições, para que possa ter a sua rentabilidade mínima.
Lamentavelmente, Sr. Presidente, Sr&s e Srs.
Senadores, temos a nítida impressão de que nossos
alertas não vinham encontrando eco no Governo Federal, que preferiu ignorá-los por muito tempo, numa

qm

MAIO !997

atitude que demonstra o descaso com o Congresso
Nacional e com os apelos dos produtores nacionais
de borracha natural, seja de forma extrativista, seja
de cultivo.
Isto porque, Sr. Presidente, a cada dia que
passa, agrava-se a crise no setor de borracha natural, que vem sendo exposto, de maneira desprotegida, a um processo de concorrência absolutamente
desleal, injusto e, por que não dizer, cruel.
Apesar de o Brasil estar colhendo, em 1997,
uma safra recorde, estimada em tomo de 60 mil toneladas, os produtores nacionais de borracha natural não conseguem vender a produção porque a indústria consumidora está dando preferência ao produto importado, que é mais barato.
Os produtores brasileiros de borracha têm que
concorrer, em preço, com a produção de outros paises, notadamente do sudeste asiático, onde recebe
elevados subsídios diretos e indiretos, além de alguns investimentos em pesquisas e serviços de
apoio.
··
Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, imaginem que esses subsídios concedidos pelos pafses
produtores do sudeste asiático atingem cerca de
70%. E perguntarrios: neste contexto, como poderão
os produtores brasileiros competir?
·
Como conseqüência, borracha natural produzida nesses paises chega ao nosso País ao preço
de US$1,70 o quilO, enquanto o produto brasileiro teria que ser vendido, para cobrir os custoS internos e
assegurar uma lucratividade mínima aos produtores,
aUS$2,50.
·
·
É evidente que, como produto interilacional é
oferecido a um preço mais baixo que o nacional, as
indústrias consumidoras optem pelo produto importado, o que provoca uma forte pressão !'105 preços
internos da borracha natural, achatando-os a níveis
tão baixos que são insuficientes para cobrir os seus
custos operacionais de produção.
O Sr. Nabor Júnior - V. Exl' me permite um

a

o.

aparte?
O SR. JONAS PINHEIRO - Com r)raZer, ouço

v. Ex-.
.
o Sr. Nabor Júnior - sênador Jonas Pinheiro,
v. Ex- está abottlando um tema realmente de muita

irq>ertância para os produtores de borracha nacional.
Não falo exclusivamente nos produtores de borracha
da Amazônia, porque, no Brasil, hoje a borracha vegetal também é produzida em São Paulo, na Bahia, no
Espírito Santo, em Pernambuco, em Minas Gerais e
em outros Estados da Federação. Tanto assim que o
Acre, que era o maior produtor de borracha há 15 ou
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20 anos, já não o é mais, pois houve um considerável decréscimo na produção de borracha naquela região - exatamente por causa dessa política danosa,
exercida pelo Governo, para com um produto eminentemente, geRYiRà:lnente, nacional.
os outros pafses:mantêm subCorno diz
sídios para os seus produtos básicos, como é o caso
da própria borracha, na região asiática, onde recebe
um subsídio de 60%; corno é o caso da França. que
concede subsídios para os seus produtos agrícolas; e
Como também é o caso dos Estaoos· Unidos, em muitos de seus setores de produção rural e industrial.
Quando, por exemplo, o nosso suco de laranja
entra nos Estados Unidos, ele é sobretaxado, para
não competir com a produção local. Aqui, não; aqui,
dá-se o inverso: o Governo, até ··há algum tempo
atrás, concedia incentivos para a pÍOdução de borracha .:. rião Só iilcentiVos, aliás, pois· detinha o monopólio da" borracha até o ano de 1967, quando foi quebrado no· Governo do Presidente· Gastello Branco- e
os produtores tinham garantia de-financiamento, de
comercialização e de preço. Esses pieços eram periodicamente reajustados, de acordo com a elevação
do custo dos insumos usados nos seringais. Mas,
sem dúvida alguma, a partir da quebra do monopólio
instalou-se o caos na economia da-borracha, principalmente na Amazônia Mais recentemente, no Governo do ex-Presidente Fernando Collor de Mello,
extinguiu~ a Tonnb•. que garantia a comercialização do nosso. produto; .era a taxa cobrada sobre a
importada, pará equiparár seus preços aos
da produção I!ªCional. O Governo Collor acabou
com isso e, hoje, entra no País borracha da Malásia,
da lndoriésia e de outros países da Ásia, urna borracha de melhor qualidade, porque ·provém de seringais racionais, e, também por issO, a preços muito
mais baratos quq ~s da borracha r~arcional. Isso está
agravando as dificuldades dos pro<lrtores, como V.
ExA está se referindo em seu pronunciamento.
Quero parabeni~-lo pela serena objetividade
dó discurso que profeJl:! e, com certeza, pelas conclusões que V. ExA tirará da análise em curso, oferecendo sugestões ao Governo no sentido de resolver,
definitivamente, o grave problema do produtor de
borracha nacional.
O SR. JONAS .PINHEIRO - Muito obrigado,
nobre Senador Nabor Júnior, conhecedor profundo
como seringueiro e seringalista que já foi.
A política nacional para a borracha prevê a cobrança de uma Taxa de Organização e Regulação
do Mercado da Borracha, a conhecida Tonnb, concedida como uma taxa de equalização de preços,

v. exa,
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tendo como base o custo-de produção da borracha
natural produzida no País e aplicada sobre todas as
borrachas comercializadas em território nacional. Os
recursos oriundos da cobrança da TORMB, aluaimente com aliquota de 5%, deveriam ser revertidos
em atividade de apoio ao setor de produção de borracha.
Além da cobrança da TORMB, a política governamental prevê o contingenciamento, isfo é, que as
importações de borracha somente ocorram após o
escoamento da produção nacional. Assim, as indústrias deveriam, primeiro, adquirir a bortàcha de origem nacional e só depois adquirir a borracha importada.
Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
esse mecanismo vem sendo·iriócuo, em parte, devido à falha nos cálculos do percentual "de contingenciamento, que vem se baseando em dados irreais de
produção e de consumo.·lsso porque aumentou-se a
produção nacional de borracha natural e, em contrapartida; reduziu-se a demanda pela queda de produção de pneus pesados,. já que esse ·Ségmento do
mercado intemo.passou a ser.abastecido. com pneus
importados.
· · Ademais, diversos procedimentos Vêm sendo
adotados . pelos consumidores que ·possibilitam o
chamado •escape• da legislação em vigor e, dentre
ele, gostaríamos de destacar. . . .
·' '
· 1) a importação de borracha do Uruguai, exatarnente de um pais· recor;thecidamente ·não-produtor
de borracha e que, por integrar o Merci>Sul, é usado
como passagem para a borracha oriunda de outros
países, numa clara distorção; amparadá 'devidamente pelas autoridades góverilamentais brasileiras;
' 2) a importação do chamado master, que
constitui a borracha natural' 'com algímiá mistura,
industriàliiação, que
após o processo primário
não está sujeito ao pagamento da Tomib e nem à
política de contingenciamento; ·
3) a importaÇão da borracha natural; através do
mecanismo do dniwback - iSenção do pagamento
da TORMB e do c;ontingenciamento, com a obrigatoriedade de exportar os produtos industriàlizados num
prazo de 24 meses. Acontece que o longo prazo
concedido para a exportação, de dois anos, possibilita aquisições volumosas no mercado internacional~
quando os preços estão baixos e há formação de
estoques, valendo-se deles para pressionar os preços internos e prorrogar os prazos de aquisição no
mercado interno.
Esse terceiro procedimento é facilitado pelas
diferentes épocas de produção de borracha natural
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existentes entre o Brasil e os demais países produtores, notadamente os do Sudeste Asiático.
Pois bem, Srs. Senadores, isso vem causando
prejuízos sobretud6 para os produtores de borracha,
"lla região extrativa, apesar de estarmos hoje aumentando a nossa produção, que já é :00 60 mil toneladas, portanto, uma produção recorde; mas, na área
de extrativismo, tem diminuído essa quantidade de
borracha produzida, sobretudo no Norte do Pais.
Isso está gerando desemprego em tomo de 600 mil
pessoas e levando, sobretudo os nossos caboclos, a
situações difíceis.
O Governo Federal, analisando toda essa reclamação ocorrida aqui por várias vezes, bem corno na
Câmara dos Deputados, também p<>r atuação das associações que cuidam dos diversos setores na área de
produção de borracha, encaminha ao Congresso Nacional um projeto de le~ que recebeu o número 3.100 e
que começou a tramitar na Câmara dos Deputados.
De certa forma, ele vem acatar aquilo que tantas vezes
os Senadores, os Deputados federais e a classe têm
sugerido ao. Governo Federal.
Portanto, com o propósito de solucionar os problemas surgidos e de reduzir a intervenção do Estado na economia, achou-se por bem encaminhar ao
Congresso Nacional esse projeto de lei. Esse projeto, ao tempo em que revoga parte da Lei no 5.227,
ainda de 1967, extinguindo o referido instrumento de
intervenção do Estado, autoriza o Poder Executivo a
concede~ subvenção económica aos produtores de
borracha natural. Essa subvenção, limitada à diferença entre o. preço yigente da borracha nacionál fixada pelo .Poder Executivo e o ·preço de produtos
congêneres no mercado internacional, acrescido das
despesas de internacionalização, teria caráter temporário, devendo durar apenas o tempo necessário
ao ajustamento do setor, previs~o em médio prazo.
O valor de ajuste que o I Gowmo propõe são
R$0,72 por quilo de borracha. Isso nos causa um pouco
de preocupação. Esse valor de R$0,70 é sobre o quê?
Será que é sobre o preço-referência do Gollemo? E aqui
há uma preoc~lpaÇão, sobretudo com a áiea extraliva no
interior do Brasil, no Norte do País. Se for R$0,72 centavos sobre o preço atual, não atende ao interesse dos
produtores. Mas, se colocarmos esse preço para atingir a
diferença, até chegar ao valor de referência do Governo,
como se fosse a recém-aprovada Lei do Prêmio de Escoamento da ProduçãO, pela qual o G<Nerno Sl.blleociona a parte a atingir do preço de referência, com oerteza
vai atender aos produtores também do Norte do Pais.
Há, também, duas medidas interessantes nesse Projeto de Lei. Uma é a que doa aos órgãos, às
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cooperativas e à Associação de Produtores de Borracha no Norte do Pars todo o patrirnõnio das pequenas indústrias que foram construídas com recursos
da União, através da TORMR Um aspecto muito reclamado por todos nós é o de que o setor de borracha era tratado em vários órgãos, e essa diversificação da ação nem sempre era bem coordenada.
Hoje, o Governo Federal, através desse Projeto de
Lei, determina a transferência, para o Ministério da
Agricultura e Abastecimento, das funções de formular, coordenar, executar e fazer executar a política
de fomento à heveicultura, ao trabalho com a produção de borracha, reservando-se ao lbama e ao Ministério do Meio Ambiente as demais atribuições que
lhe são conferidas pela Lei n2 7.735, de 1989.
Queremos conclamar a todos os Srs. Senadores para que, juntamente com os Deputados Federais, façamos todo esforço para que esse projeto de
lei, que já está no Congresso Nacional, ganhe aqui
um dinamismo maior para a sua aprovação e, se
possfvel e necessário, corrigir as distorções que estamos observando.
Fica aqui, Põrtanto, o apelo para.' que iodos os
Senadores, Deputados e todas as lideranças desta
Casa façam um esfOrço para a correção e que o setor da borracha .não s_eja tão penalizado com um
tempo mais alongado ainda. ,
Muito obrigado.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. JONAS PINHEIRO EM SEU DISCURSO:
AVISO N" 608- SUPAR/C. Civil

Em 12 de inaio de 1997
À Sua Excelência o ·Senhor
Deputado Ublratan Aguiar

Primeiro Secretário da Cêmara dos oàputados
Brasllia-DF
Senhor Primeiro Secretário;· ····
Encaminho a essa Sacretarla Mensagem do Ewllentlssimo Senhor Presidenta da República ra1ativa a projeto de lei que
'Dispõe sobm a oouc essão de subvanção econOmlca e produloras de bomlcha natural, e dá outras providências'.
Atenciosamente, etovls de Barros Cenralho,. Minlstro de
Estado Chefe da Casa Clvll da Presidência da Repúblca.

EMI N° 7/C. CIVIL-PRIMFIMAAIMMARHALJMICT
Brasllla, 15 de abril de 1997
Excelentfsslmo Senhor Presidente dá República,
O setor de borracha natural vem experimen1ando. nos últimos anos, um acentuado crescimento da produção originária de
seringais de cultivo, enquanto a extraçáo do látex de plan1as nativas sofreu, no mesmo período, quedas vertiginosas.
2. Verifica-se, de outra parte, um expmssiYO aumento no
consumo de bonacha natural sólida. aliado à crescente importação de pneumáticos novos, aqui incluldos, am maior quantidade,

MAIO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

os destinados a caminhões e Onibus. que agragam maior percentual de borracha natural.
3. No contexto desse quadro inserom-se outros agravantes, como a alegada dificuldade de comercialização elo produto
nacional, o recebimento de preços inferiores aos fixados pelo Ministério da Fazenda e as vantagens, baduzidas em termos dt_
qualidade, preços e financiamento, oferecidas pelo mert:ado1ntàr-

nad~.

o

:

4. setor é regulamentado pela Lei W 5.227, de 18 de fevereiro de 1967, que instituiu mecanismos de proteção aos seringalistas nacionais 9lCPressos:
I - no estabelecimento de quotas de suprimento e consumo de borrachas e látices vegetais e.qufmicos, de qualquer procedência, tipo ou variedade Qndso III elo arl 28), o que se oonvendonou denominar de oontingencíantentO;
11 - na fixação de preços de venda dos produtos no mercado (indso VIl do arl 28); e
III- na instituição da Taxa de Organização e Regulamentação do Mercado da Borracha - TORMB (arl 21 ).
5. Atualmente os mcursos provenientes da contribuição de
carãter pamfiscal, gerados pela aplicação da Tonnb sobre produtos nacionais e sintéticos importados (1 %) e naturais inportados
(5%) vêm sendo apropriados pelo lbama, para aplicação no setor.
6. O instituto do oontingenciamento estabeledclo anualmenta com base nas estimativas de oonsuno e produção, obriga
os consumidores de borracha natural a adquirir determinada
quantidade da produção nacional, aos preços fixados pelo Minis·
tério da Fazenda, para se valerell1 de ootas de i,..,arração.
7. Esse mecanismo de intervenção dir- no mercado da
borracha não vem apresentando resultados saudáveis. Ao contrário, tem gerado prooedimentos indesejáveis e prejudiciais à ecOnomia na~. como o aumento da Importação dos pneumáticos
com elevada ~gem de borracha natural na sua oorriecção.
8. Portanto, com o propósito de solucionar os problemas
surgidos, tendo presente a diretrlz de reduzir a Intervenção do Es·
tado na economia, julgamos que seria de se encaminhar ao Congresso ~o Projeto de Lei anexo.
9. Esse Projeto, ao tempo em que revoga a mencionada
Lei n" 5.227, de 1967, extinguindo os referidos Instrumentos de
intervenção do Estado, autoriza o Poder Executivo a ooncecler
sWvenção econOmicà aos produtores de borracha natural.1o. A subvenção, limitada à diferença entre o preço vigente
da borracha nadonal, fixado pelo Poder Executivo, e o preço do
produto congénere no mercado irriernacional, acrescido daS despesas de intemalizaÇão, teria caráter temporário, devendo dwar
apenas o ~ ao ajustamento do setor, pravisto .pant 'l,'é-

~~:

oob_cha, ser~

O valor de R$0,72 por QUilo da
a
rado como talo da subvenção de que trata o item anterior, follomado com base nos preços de comen::ialização da booacha nacional (GEB-1) e da importada (SMR-10)- consid&raQas, respectivamente, as mais significativas em tennos de produção intama e
importação- no periodo de janeiro de 1991 a março de 1991.
12. O beneficio, que teria a duração de 8 (oito) anos, com
rebates de 20% anuais, contados a partir do final do quarto ano
de vigência, demandaria recursos da ordem de R$28 mHhões,
anualmente. Se se efetivar a expectativa de elevação elo preço internacional da borracha a subvenção sará proporoionalmerrie re-

dio

duzida ou, até mesmo, eliminada
13. Consideramos oportuno acrescentar, no Projeto de Lei,
autorização para o Poder Executivo doar ou ceder em regime de
oomodato, a entidades rapresentalivas de produtoms de borrausinas de benefidamento do produto integrantes elo patrimônio da União. Vale ressaltar que essas unidadas de produção, localizadas na Amazônia, foram implantadaS com recursos prove-

cha,

nlentes da Tonnb, portanto, nada mais justo do que repassá-las

aos produtoras daquela Região.
14. Adicionalmente, o Projeto de Lei estabelece a transferência para o Ministério da Agricultura e elo Abastecimento daS
funções de fonnular, cooroenar, executar e fazer executar a politica de fomento a hevelcultura, reservando-se ao Instituto do Meio
,Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis as demais atribuições que lhe contera a lei n• 7.735, de 22 de fevereiro de 1989.
Respeitosamente, - Arlindo Porto, Ministro de Estado da
· AgrfcUftura ·e ·iiO A68St9c:imenti:i ::: Gustavo Krausa, Ministro de
Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hfdricos e da Amazônia
Legal - Paulo Jobim Filho, Ministro de Estado da Indústria, do
Comércio e elo Turismo-Interino- Pedro Malan, Ministro de Esta·
do da Fazenda- Clóvis de Barros C8rvlllho, Ministro de Estado
Chefe da Casa Civil da Presidência da República

PROJETO DE LEI N2 3.100197
Dispõe sobre a conceaaão de subvenção econômica a produtores de borracha natural, e dá outras proviçlências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica o Poder Executivo autorizado a
conceder subvenção económica aos produtores nacionais de borracha natural.
§ 12 A subvenção corresponderá à diferença
entre. os preços de referência das bor:rachas nacionais e os produtos congêheres no mercado internacional, acrescidos das despesas de nacionalização.
§ 21' Os preços de referência das borrachas,
para efeito de cálculo da subvenção económica, são
aqueles fixados pelo Poder Executivo e em vigor na
data da publicação desta lei.
§ 3 2 Os preços dgs produtos congêneres no
mercado internacional serão apurados e divulgados
periodicamente pelo Poder Executivo,' Çàm base nas
cotações das principais bolsas de mer:cados internacionais.
Art. 21' A subvenção económica de que trata o
artiso .anterior:
I -terá a duração de oito anos;
11 - não ultrapassará, em qualquer hipótese,
R$0,72 (setenta e dois centavos de real), por quilo
da borracha do tipo Granulado Escuro arasileiro n2 1
(GEB-1), sendo que, para os demais tipos de borracha, este teto sofrerá os ágios e deságios correspondentes;
.
III - sofrerá rebates, respectivamente, de vinte
por cento, quarenta por cento, sessenta por cento e
oitenta por cento, a partir do final do quarto, do quinto, do sexto e do sétimo anos de vigência desta lei,
sobre o teto de que trata o inciso 11 deste artigo.
Art. 32 O Poder Executivo disciplina as condições operacionais para o pagamento e controle da
subvenção de que trata esta lei.

-------------------
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Art. 42 FJCa atribuido ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento a competência para fonnular,
cooitlenar, execbtar e fazer executar a política nacional de fomento a heveicultura.
Parágrafo único. Pennanecem no âmbito do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente• e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA as demais atribuições
que lhe confere o art. 22 da Lei n2 7.735, de 22 de fevereiro de 1989.
Art. 52 O Poder Executivo fica autorizado a
doar, ou ceder em regime de comodato, a entidades
civis sem fins lucrativos, representativas de produtores de borracha natural bruta, usinas de beneficiamento de borracha integrantes do património da
União.
Art. 62 O Poder Executivo deverá adotar medidas destinadas a promover a ascensão econõmica e
social dos seringueiros da Amazônia, priorizando o
atendimento daquela população nos programas de
promoção social.
Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 82 Revogam-se as Leis n2 s 5.227, de 18 de
janeiro de 1967, 5.459, de 21 de junho de 1968, e o
Decreto-Lei n2 164, de 13 de fevereiro de 1967.
Bras ma,

SEGUE, NA {NTEGRA, DISCURSO
DO SR. SENADOR JONAS PINHEIRO:
Pronunciamento do Senador Jonas Pinheiro na Sessão do Senado Federal do dia
20 de maio de 1997.

Assunto: Crise no setor de borracha natural.
Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores,
O Plenário do Congresso, Nacional tem sido
palco de diversas manifestações\de alerta e preocupação com a grave crise por que passa o setor produtivo de borracha natural no País.
Pessoalmente, por diversas vezest ocupamos,
esta Tribuna para reiterar este alerta e esta preocupação, pois sentimos que as atitudes e medidas que
vem sendo adotadas pelo .Governo Federal, são
equivocadas e incapazes de dar ao setor de borracha natural, as necessárias condições para que possa ter a sua rentabilidade miníma.
Lamentavelmente, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, temos a nítida impressão de que nossos alertas não venha encontrando
eco no Governo Federal, que preferiu ignorá-los,
numa atitude que demostrava o descaso com o Con-
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gresso Nacional e com os apelos dos produtores
nacionais de borracha natural.
Isto porque, Senhor Presidente, a cada dia que
passa agrava-se a crise no setor de borracha natural, que vem sendo exposto, de maneira desprotegida, a um processo de concorrência absolutamente
desleal, injusto e porque não dizer cruel.
Apesar do Brasil estar colhendo em 1997 uma
safra recorde estimada em tomo de 60 mil toneladas
os produtores nacionais de borracha natural não
conseguem vender a produção, porque a indústria
consumidora está dando preferência ao produto importado mais barato.
Os produtores brasileiros de borracha natural
têm que concorrer em preço, com a produção de outros paises, notadamente do sudeste asiático, onde
recebe elevados subsidias diretos e indiretos, além
de altos investimentos em pesquisas e serviços de
apoio.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores, imaginem que esses subsidias concedidos
pelos paises produtores do sude§te asiático atingem
cerca de 70%. E perguntamos: neste contexto, como
poderão os produtores brasileiros competir?
Como conseqüência, a borracha natural produzida nesses pafses chega ao nosso Pais ao preço
de 1,70 dólares o quilo, enquanto o produto brasileiro teria que ser vendido, para cobrir os custos internos e assegurar uma lucratividade mfnima aos produtores, a 2,50 dólare:o-.
Evidente que, como o produto internacional é
oferecido a um preço mais baixo que o nacional, .as
indústrias consumidoras optem pelo produto importado, o que provoca uma forte pressão nos preços
internos da borracha natural, achatando-os a níveis
tão baixos, que são insuficientes para cobrir Ol! seus
·
·
custos operacionais de produção.
A política nacional para a borracha prevê a cobrança de uma taxa de Organização e Regulação do
Mercado da Borracha, a conhecida Tonnb, concebida como uma taxa: e equalização de preços, tendo
como base o custo de produção da borracha natural
produzida no País e aplicadas sobre todas as borrachas comercializadas em território nacional. Os recursos oriundos da cobrança da Tormb, atualmente
com alíquota de 5%, deveriam ser revertidos em atividades de apoio ao setor gumífero.
Entretanto, essa taxa, apesar de cobrada, não
vem sendo devidamente aplicada em benefício direto ao setor, já que suspeitamos que o lbarna, órgão
arrecadador dessa taxa, estaria utilizando os recur-
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sos da Tormb para custear despesas alheias aos
seus objetivos.
Além da cobrança da Tormb, a política governamental prevê o contingenciamento, isto é, que as
importações de borracha somente ocorram após o
escoamento da produção nacional. ~im, as industrias deveriam primeiro adquirir a borracha de origem
nacional e após a borracha importada.
Entretanto, Senhor Presidente, esse mecanismo vem sendo inócuo, em parte, devido as falhas
nos cálculos do percentual de contingenciamento,
que vem se baseando em dados irreais de produção
e de consumo.
lsto porque, aumentou-se a produção nacional
de borracha natural e, em contrapartida, reduziu-se
a demanda pela queda na produção de pneus pesados, já que esse segmento do mercado interno pas.sou a ser abastecido com pneus importados.
Ademais, Senhor Presidente, diversos procedimentos vem sendo adotados pelos consumidores,
que possibilitam o escape da legislação em vigor e,
dentre eles, gostarfamos de destacar.
O primeiro, é a importação de borracha do Uruguai, exatamente de um país reconhecidamente
não-produtor de borracha e, que, por integrar o mereosul, é usado. como passagem para a borracha
oriunda de outros países, numa clara distorção, devidamente amparada pelas autoridades governamentais brasileiras.
O segundo, é a importação do chamado master, que constitui a borracha natural com alguma
mistura, após um processo primário de industrialização, que não está sujeita ao pagamento da Tonnb,
.nem a política de contingenciamento. ·
O terceiro, é a importação de borracha natural
através do mecanismo draw-black _ isenção, sem o
pagamento da Torrnb e isento
contingenciamento, com a obrigatoriedade de e)(Jhrtar os produtos industrializados num prazo de 24 meses. Acontece
que, o longo prazo concedido para a exportação, de
dois anos, possibilita aquisições voluntQSaS no mercado internacional quando os preços eStão baixos e
a fonnação de estoques, valendo-se deles para
pressionar os preços internos e prorrogar os prazos
de aquisições no mercado interno.
Este terceiro procedimento é facilitado pelas diferentes épocas de produção de borracha natural
existentes entre o Brasil e os demais países produtores, notadamente, os do sudeste asiático.
Desta maneira, com tantas distorções e tantos
"jeitinhos•, a realidade é que a política de borracha
natural.é desenvolvida no Brasil de forma equivoca-

qo

da, sem a necessária seriedade e eficácia que o seter exige, pela sua importância.
A conseqüência prática é que, a cada dia, a crise se agrava, com profundos reflexos sociais, já que
o setor de borrachq_n<jltwral, extrativista e de cultivo,
é atualmente responsável pela manutenção de quase 2 milhões de pessoas, ou seja, mais de 1% da
população brasileira
Somente nos seringais nativos, localizados na
região Norte, estão envolvidos cerca de 600 mil seringueiros, que vivem da extração do látex e são responsáveis por significativa parcela da produção,
além de atuarem, como importantes agentes responsáveis pelo equilíbrio ecológico, já que pela sua presença, impedem o desmatamento da região.
O segmento de seringais de cultivo, desenvolvido sobretudo nas regiões Centro-Oeste, Sudeste
Sul, são responsáveis diretos por cerca de 70 mil
empregos.
Por outro lado, os investimentos realizados
pelo setor privado, com apoio do setor público, superam a R$3 bilhões, realizados em cerca de 250 mil
hectares plantados, dos quais apenas a metade encontram-se em condições de exploração devido ao
·longo período de maturação da seringueira
Mas, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Senadores, pela importância social, económica e
ecológica, o Governo Federal necessita, com a máxima urgência, dar uma atenção especial ao setor de
borracha natural.
lamentavelmen(e, não é mais P<>ssível perdurar essa situação,__gue atinge os limites da irresponsabilidade e do descaso•
Não é mais possível que ante tantos equívocos,
desleixos e distorções, o Governo Federal deixe o setor de borracha natural, sob o argumento de uma política de abertura ou ]1tt globalização da economia, exposto a um processo de concorrência internacional,
sabidamente nefasto aos interesses nacionais..·
Senhor Presidente, não há como perdurar a diluição das responsabilidades dos agentes governamentais responsáveis por esse setor. Atualmente, as
questões relativas a preços são tratadas pelo Ministério da Fazenda; a polftica geral é de responsabilidade do lbama, que sabidamente, não é o órgão
adequado para gerenciamento dessa política, até
por razões ligadas ao seu âmbito de especialização
e competência técnica; outras questões são tratadas
no âmbito do Ministério das Relações Exteriores, no
Ministério da Indústria e do Comércio e do Turismo,
na Casa Civil da Presidência da República e no Ministério do Meio Ambiente.
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Ora, Senhor Presidente, com essa diversidade
de atuação governamental toma-se realmente difícil
estabelecer e desenvolver uma política coerente
para o setor de borracha natural.
.
Aí parece-nos que a estratégia é realmente dividir, para não coordenar e não se poder responsabilizar nenhuma instituição pública.
A redefinição institucional, inclusive com o envolvimento do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, atualmente sem nenhuma participação, é
um passo importante, para dar coerência à política
de apoio ao setor de borracha natural.
Entretanto, Senhor Presidente, o setor da borracha natural necessita de imediatas medidas de apoio
para que os produtores tenham novo alento e, assim,
possam dinamizar as suas explorações, evitando que
áreas em condições de serem exploradas venham a
ser abandonadas, pela inviabilidade econômica.
E, certamente, essas medidas de apoio irão refletir na elevação do nível de emprego e na redução
das importações, com melhor controle do défiCit público.
Assim, o Governo Federal para que, além de
inibir os procedimentos de "escape• da legislação
em vigor, em caráter emergencial, autorize os consumidores nacionais de borracha natural ;a deduzir
dos recolhimentos do Imposto de Produtos Industrializados - IPI devidos o diferencial entre os preços
oficiais da borracha natural no Brasil e o valor CIF da
borracha importada.
Esta medida, que terá um custo da ordem de
R$30 milhões por ano é, seguramente, muito inferior
ao custo que a sociedade terá que arcar com o
agravamento da crise econômica e social no setor
que, certamente, ocorrerá se não forem tomadas
imediatas providências.
.
Senhor Presidente, SenhoJs e Senhores Senadores, ternos defendido e aqui reiteramos, que a
crise que atinge o setor da borracha natural não
pode ser vista somente sobre a ótica ~nômica.
Pela característica peculiar desse setor, ternos que
vê-la também sobre o prisma social e ecológico,
quando, então, sentimos a sua maior gravidade e
maior necessidade de urgência na implementação
de medidas em seu favor.
Pois, seguramente, não haverá programa de
reforma agrária ou de assentamento, tão-pouco política de geração de emprego que poderá neutralizar e
compensar os reflexos e as conseqüências, inclusive
migratórias, do agravamento da crise do setor de
borracha natural em nosso País.

MA101997

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de Hollanda.
O SR. JOEL DE HOLL.ANDA (PFL-PE. Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, nosso planeta foi presenteado com
abundante quantidade de certa substância que permitiu que aqui surgisse a vida e, após algtmS milhões de anos, esta singular espécie animal que é o homem. A aventura humana, bem curta na escala planetária, produziu inumeráveis maraVIlhas e mudou a
face da terra, até atingir o ponto em que passou a
ameaçar de destruição suas próprias condições de
sobrevivência.
Amplia-se a consciência de que é necessária
uma correção de rota da trajetória humana, para que
a vida seja preservada em seus ambientes naturais
e para que os recursos da natureza possam chegar
em abundãncia às Muras gerações. Pouc:os, entretanto, perceberam que a disponibilidade da água
pode se tomar, em breve, um sério problema para a
·······
humanidade.
É certo que as águas dos mares, ·que representam 97% de toda a água do Planeta, 'têm sido
poluídas por diversas maneiras, através de dejetos
industriais e biológicos, vazamentos de óleo, substâncias radioativas e outras, acarretando sérias conseqüências ecológicas. A crise que se entrevê, no
entanto, refere-se fundamentalmente à questão da
água doce, tão imprescindíveis à vida humana. Há
previsões de institutos, de pesquisas internacionais
de que a oferta de água potável para a agricuhura, a
indústria e o uso doméstico aproxima-se rapidamente de seus limites. De acordo corri o Banco Mundial,
é necessário, até 2005, o investimento de .uS$600
bilhões nos países em desenvolvimento, para se evitar o quadro de uma séria escassez de água.
Também tfO Brasit; pais especialrnenté dotado·
de recursos hídricos, embora com distribuição geográfiCa desigual, a questão da água vem adquirindo
contamos bastante preocupantes. O crescimento urbano desordenado e a disponibilidade restrita do
precioso lfquido, associada a uma alta taxa de desperdício, têm provocado insuficiência de abastecimento nas cidades das Regiões Sudeste e Nordes·· ..
te
• O aumento da demanda de água pelas cidades
e pelos setores produtivos corresponde a apenas
uma parte do problema. A conservação da qualidade
da água existente nos reservatórios naturais é ponto
dos mais cruciais, exigindo especial atellÇão do Governo. Seja pela falta de saneamento básico, seja
pela ausência de legislação e fiscáliiação mais rigo-

------------------------------------------------
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rosas, a poluição pontual, causada pelo despejo de esgotos e de resíduos industriais, é responsável por sérios danos ambientais e sanitários em nosso País.
Apesar de existirem métodos que permitem o tratamento de praticamente todos os tiJX?S de efluentes,
muitas vezes o custo de sua implementação ultrapassa os recursos financeiros disponíveis, o que toma recomendável desenvolver tecnologias mais condizentes
à nossa realidade econômica e social, tais como filtros
biológicos, biodigestores e lagoas de oxidação.
A poluição difusa, associada à dispersão de defensívos e fertirlzantes usados na agricultura, bem como de
águas pluviais das cidades, tem produzido, mesmo nos
países desenvolvi:los, grave contaminação de rios, lagos e lençóis de águas subtenâneas. Neste caso, já não
se mostra tecnicamente tão simples superar o problema.
No que toca à agricultura, o desenvolvimento· e o estímulo à utilização de insumos biológicos é a melhor solução, embora se defronte com várí9s tipos de barreiras,
sejam culturais ou relacionadas ·à rnarutenção da produtividade, que fazem com que a adoção de práticas ecológicas seja muito lenta. O monitorarnento permanente
dos níveis de poluição de nossas águas superficiais e
subtertãneas constitui uma necessidade inadiável, para
que no minimo possamos avaliar os estragos que vêm
sendo causados.
Dizíamos que é ainda pequena a consciência coletiva quanto ao problema do abastecimento ·de água
em um futuro próximo. Entretanto, já há alguns bons
sinais de que essa· situação tende a se reverter. A criação da Secretaria de Recursos Hídricos, integrante do
·Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e
dá Amazônia Legal, demonstra a vontade política de
se enfrentar o problema Igualmente auspicioso foi o
lançamento, pelo Presidente da República, do Movimento da Cida.dwtia pelas .Águas, ocorrido em 22 de
março do ano passado, nà Dia Mi\iidial da Água Esse
tipo de movimento, conjugando açOes da sociedade civil organizada, de comunidades diretarnente interessadas e dos governos, pode se mostrar grandemente eficaz para difundir a consciência do problema e para se
alcançar medidas e soluções concretas. De fato, podemos detectar a existência, de Norte a Sul do País, de
diversos programas e projetas, no âmbito estadual ou
municipal, que têm levado à frente soluções simples e
criativas para a preservação e recuperação da qualidade das águas, quase sempre associadas a outros aspectos de conservação ambiental.
Mais uma boa notícia é a de que nosso imenso
potencial de exploração de águas subterrâneas começa a ser devidamente valorizado. Ainda há pouco,
matéria da Folha de S.Paulo dava notícia do •aqüf-

------

-------~-~
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fero gigante do Mercosul", maior reservatório de
água doce do mundo, situado no subsolo de quatro
países, sendo dois terços no Brasil. A exploração
sustentável desse manancial poderá prover, anualmente, 160 milhões de metros cúbicos de água;-quantidade suficiente para satisfazer 30 vezes a necessidade da população de 15 milhões de pessoas
que vive sobre sua área.
Em inúmeras outras regiões, a extração de águas
subtenãneas vem sendo priorizada como a melhor e
mais barata forma de abastecimento da população, da
agricultura e da indústria - entre outros motivos, porque
sua excelente qualidade ã15p9nsa o tratamento conven-

cional dado às águas superficiais. Todavia, é urgente a
necessidade de se regulamentar e controlar a exploração dos aqüfferos subterrâneos, coi>indo-se práticas poluidoras ou que interfiram no equilíbrio natural dos lençóis. Com essa finalidade, trarri1a no Congresso Nacional, desde 1986, o Projeto de Lei rl'7.127, de autoria do
Executivo, encontrando-se presertemente na Câmara
dos Deputados, para análise das emendas apostas por
esta Casa. o que podemos desejar é que os iustres
Deputados votem o projeto no mais breve tempo possível e o enviem para sanção, considerando que a Comissão de Constituição; Justiça e de Redação, da Câmara,
enitiu o COI1lJe1ente parecer em dezembro de 1994.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho de
uma região onde os problemas relacionados à falta de
água não são novidade. Ao contrário, é secular a luta
dos nordestinos contra a seca, que lhes prejudica a
agricultura e a pecuár'ia, inviabilizando muitas vezes
sua permanência na terra natal. Entendo que este é o
momento adequado. para darmos um passo dos maiS
expressívos para a superação da carência de água no
sertão e no agreste; O Ministro do Meio Ambiente, dos
Recursos Hídricos e da Amazônia Legal, Gustavo
Krause, declarou publicamente a intenção de pôr fira. .
ao cemitério Cie obras inacabadas relacionadas ao~
combate à seca no Nordeste. Em 1998, quando estiverem concluídas as 52 obras intenompidas, conforme
se planeja, a capacidade de mmazenarnento de água
no Nordeste terá mais do que dobrado. Some-se a
isso o engajamento da sociedade em projetas e iniciativas, empresariais ou não, que se utilizam de técnicas
baratas, como as cisternas de placas ou as represas
subtenãneas, para solucionar o problema da água juntamente com os interessados diretos. É a participação
da sociedade, enfim, que vai equacionar expectativas
e definir critérios para a mais justa e eficaz distnbuição
dos recursos hídricos armazenados, tendo como resultado o desenvolvimento econômico e a melhoria da
qualidade de vida dos nordestinos.
Sr. Presidente, é importante ressaltar que a
questão da água não pode ser tratada isoladamente.
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Sabemos que a água flui e, em seu fl~xo, é a própria
vida que está circulando e se renovando. Os problemas relativos à água estão ligados às atividades
econômicas, ao processo de urbanização, à conservação dos solos e das vegetações e até mesmo à
quafidade do ar, de onde provêm as chuvas. Uma
abordagem global e uma ação abrangente, descentralizada e integrada sobre todos esses níveis é o
que requer uma política de desenvolvimento sustentado. É esse o desenvolvimento que prioriza o ser
humano de hoje e de arnanhii. em integração com a
natureza, que a sociedade terminará por exigir e
passará a pôr em prática - esperamos que no mais
breve tempo, bem antes que seja bastante tarde.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente, nesta
tarde, sobre esta questão tão importante que é a exploração e . preservação dos recursos hídricos . do
nosso Pais.
Muito obrigado..
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nabor.Júnior.
O SR,. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, ·vemos· hoje, em Brasflia, o prosseguimento do destaque conferido pela imprensa ao triste
episódio que envolVe Deputados Federais do Acre
em torno das denúncias de venda de .votos durante
a tramitação da Emenda à Constituição que ·permite
a reeleição dos atuais detentores de cargos no Poder Executivo. Dá-se ênfase, agora, aos trabalhos
da ComisSão de Sindicância da Câpla.•ra dos Deputados, que apura o escândalo e, asSeguram dive.f$05
cronistas e repórteres, a Comissão concluirá os seus
trabalhos sugerindo a cassação sumária .dos 5 Deputados acreanos cujos nomes foram incluídos, direta ou indiretarnente, nas denúncias.
·
A minha posição já foi firme e definitivamente
fixada, no discurso que proferi ontem, na tribuna
desta Casa. Não concordo nem jamais concordei,
absolutamente, com atos deletérios como venda ou
compra de votos - não só nesse recente episódio,
mas em qualquer circunstância do mesmo teor moral, ético ou politico.
.
Um representante do povo que, no exercício do
mandato, admite haver vendido seus votos, está
traindo a representação popular que lhe conferiram
as umas democráticas.
Portanto, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, faço questão de que não persista qualquer dúvida quanto à minha postura pessoal e político-partidária, no episódio: que seja exemplarmente punido
quem, comprovadamente, tenha prevaricado ou co-
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metido atos contrários à ética dos mandatos que lhe
foi conferido pelo povo.
Em contrapartida, reitero outra posição, mais
antiga e mais importante ainda, que sempre defendi
em minha vida pública: ninguém pode ser punido
sem provas; ninguém pode ser condenado sem ter
exercido, previamente, o mais amplo direito de defesa. É um postulado pelo qual lutei nos tempos da ditadura, apesar das ameaças daqueles duros tempos; baseado nele, condenei as cassações arbitrárias cometidas pelos Governos militares - e não admito que mandatos sejam cassados, agora, sem que
tal direito constitucional, elementar, seja obliterado.
Havendo provas, que se punam os acusados - mas,
não havendo provas, a punição será uma arbitrariedade. Serenamente, portanto, e coerente com tudo o
que sempre defendi em quase quatro décadas de
vida pública, não concordo com a proposta atribufda
à Comissão de Sindicância, de promover a cassação
sumária dos 5 Deputados do Estado do Acre envolvidos nesse lamentável episódio.
Devem ser garantidas todas as condições para
a defesa dos implicados - a mais ampla defesa pos. sfvel, corno manda a Constituição Federal. Todavia,
· no mesmo espfrito, de· não impedir que a verdade
seja apurada em sua integridade, acredito até mesmo que a melhor alternativa para investigar a questão seria a instituição de uma Comissão Parlamentar
de Inquérito, a funcionar na Câmara dos Deputados,
onde se ouçam não apenas os Deputados implicados, mas também os Governadora$:® Acre e do
Amazonas, o Ministro das Comunicações e outras
autoridades que, eventualmente, estejam envolvidos
nessa questão. Inclusive para que eles possam
apresentar fatos e provas que comprovem sua inocência e seu não-envolvimento com as denúncias
hoje sob o foco da opinião pública.
Dizer-se que vão cassar sumariamente esses
Deputados, alguns dos quais, pelo que sabemos até
agora, não participaram do vergonhoso processo de
compra e venda de votos, afirmar isso é realmente
uma precipitação, pois fato de tal gravidade deve ser
analisado com muito cuidado, para não se cometerem injustiças com pessoas que, como dizem os pilares da democracia, são inocentes até que se prove
o contrário. Agir no sentido contrário, repito, será incorrer na precipitação causadora de injustiças - que
mancharão não apenas os envolvidos, mas atingirão
também as respectivas familias, humilhando suas
esposas e seus filhos.
Espero que o Presidente Michel Temer tenha a
necessária sensibilidade para encaminhar o proble-
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ma à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara
dos Deputados, a fim de que ali se abra a possibilidade de colher provas que justifiquem a severa punição que o horrendo crime exige - mas que também
se ofe.·eça ampla possibilidade de defesa para esses
Parlamentares, afastando o clima de cassação sumária que a imprensa de todo o País está retratando
hoje.
O Sr. Jader Barbalho - V. Exl' me permite um
aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR - Com prazer, Senador Jade r Barbalho.
O Sr. Jader Barbalho - Senador Nabor Júnior,
desejo concordar com V. Exl' na avaliação que faz
dos fatos. Em primeiro lugar, considero que o Congresso Nacional e, particularmente, a Câmara dos
Deputados, tem a obrigação de dar uma satisfação
ao povo brasileiro em relação ao envolvimento de
seus integrantes. Concordo com V. Ex" que esses
fatos comprovados são incompatíveis com o exercício da atividade parlamentar, com o exercício da atividade pública. Portanto, se comprovados, os participantes deverão ser afastados do Poder Legislativo e
receber as devidas punições. Entretanto, também
concordo com V. Exl', quando diz que uma apuração
dessa natureza não deve impedir o direito de defesa
por parte dos acusados, até porque o noticiário da
imprensa vem afirmando que apenas dois dos cinco
acusados teriam confessado as denúncias recebidas
nessas fitas que têm sido publicadas pelos jornais,
particularmente pela Folha de S.Paulo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Jader Barbalho, peço desculpas a V. ExA e ao
Senador Nabor Júnior por interrompê-los, mas o fiZ
para prorrogar a hora do expediente pelo tempo necessário a que V. Ex'! possa concluir.
O Sr. Jader Barbalho - ~ois não, Sr. Presidente. Senador Nabor Júnior, creio que o direito de
defesa não pode ser negado a nenhum dos cinco e, particularmente, dos três -que estão apenas sendo acusados nesse episódio. Parece-rhe inclusive
que a opinião pública brasileira está muito preocupada com o fato de se desejar fazer uma punição sumária desses Deputados, jogando o restante para
"debaixo do tapete•. Há outras pessoas acusadas
nesse episódio: dois Governadores de Estado e um
Ministro de Estado. Se imaginam que a opinião pública ficará satisfeita com uma apreciação sumária,
apenas com a punição de alguns Deputados, estão
enganados. Se fossem de São Paulo, talvez a punição não seria tão sumária; mas, como são do Acre .. :
Não é apenas no Acre, no Norte e no Nordeste que
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há escândalo; os maiores escândalos deste País
ocorrem onde se decidem os destinos desta Nação,
que é aqui em Brasília e no Sudeste brasileiro, onde
se encontra o grande PIB nacional. Portanto, neste
aparte, quero solidarizar-me com V. ExA, na expectativa de que o Presidente Michel Temer não faça apenas com que a honra da Câmara dos Deputados
seja mantida perante o Brasil, perante a opinião pública; mas que não deixe dúvida em relação à •meia
ética", como querem aqueles apressados; preocupados em punir na base dos que têm menos força. A
opinião pública brasileira quer a ética inteira, e não a
meia ética, simplesmente punindo os Deputado do
Acre.
O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço a V. Ex",
nobre Senador Jader Barbalho, pelo seu oportuno
aparte, que veio contribuir consideravelmente para
reforçar a argumentação que estou expedindo em
meu discurso.
V. Exa disse muito bem: é fácil cassar sumariamente cinco Deputados do Estado do Acre, que é
um Estado distante, com baixa representatividade
numérica e, portanto, política no Congresso.Nacional. Golpear o Acre é mais fácil do que atingir os responsáveis por muitos outros acontecimentos. mais
graves, tão freqüentes em outras' esferas da administração pública brasileira, e contra: os quais não se
toma providência alguma.
Hã vários meses, por exemplo, a Câmara dos
Deputados instalou Comissão de. Sindicância para
apurar denúncias envolvendo Deputados de São
Paulo e de Goiás; isso foi há vários meses; talvez
quase um ano - mas, até hoje, não se chegou a
conclusão alguma a esse respeito. Agora, no entanto, a notícia é de que, ainda nesta semana, a Câmara vai cassar Deputados do Acre, sumariamente, por
er:wolvimento rio triste episódio que centrãliza as
atenções nacionais nos últimos dias." · ··
Não estou aqui para defender nenhum Parlamentar pelo simples e único fato de .·ser' Compa·
nheiro de represe11tação do Acre. Se realmente ficar comprovada a participação desses Deputados,
que sejam punidos, cassando-se-lhes os mandatos, para servir de exemplo a· outros Parlamentares e também para que seja dada à sociedade brasileira a justa satisfação quanto à conduta de seus
representantes.
Mas é indispensável que isso só seja feito após
se oferecer o direito de ampla defesa a esses Parlam~llta~. !l'lChJ_s~ porque Q cu11>Qdas investigª~ poderá identificar todos os que realmente corromperam e foram corrompidos- de modo a que os envol·
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vidos sejam, sem exceções, alcançados pela mesma
jus_ta punição.•
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr.
Geraldo Melo, 1° Vice-Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr;. Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sr. 1°
Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 91, DE 1997

Altera o inciso V do art. 62 da Lei n 2
7.713, de 22 de dezembro de 1988, excluindo a insenção relativa às indenizações por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O inciso V do art.SO da Lei n2 7.713, de
22 de dezembro de 1988, passa a vigorar com a seguinte redação:

te a vigência da relação de emprego e fugindo da
responsabilidade pelas retenções devidas à Receita
FederaL
O fim desta isenção, objeto desta proposta,
atingirá principalmente a.s_iRdenizações de grande
vulto econômico, não surtindo efeitos para os trabalfiaâóres de baixa renda, tendo em vista que os
montantes recebidos por estes raramente atingem a
faixa de incidência do imposto. Os empregados com
altos salários e recebimentos indiretos diversos, ao
contrário, devem contribuir com a parcela devida.
Nada justifica a concessão deste benefício a este
grupo de trabalhadores.
Mantivemos, no texto da lei, a isenção para os
valores recebidos a título de aviso prévio e os referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
Assim procedemos em razão das peculiaridades específicas destes institutos, na verdade, componentes
da real indenização.
Esperamos, em razão dos fundamentos expostos, obter o apoio dos nobres colegas para a aprovação do presente projeto.
Sala das Sessões, 20 de maio de 1997.- Senador Júlio Campos. - PFL-MT.

·v-

o aviso prévio pago por despedida
ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante
recebido pelos empregados e diretores, ou
respectivos beneficiários, referentes aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço."
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3° Re~ogam-se as dis~ições em-contrário.

Justificação
\

A isenção de imposto de renda, co"ncedida aos
rendimentos decorrentes de indenização paga por
despedida ou rescisão de càntrato de trabalho, representa tratamento diferenciado em relação às demais parcelas de renda o..'rtidas através do trabalho
assalariado. Tal diferenciação, certamente injustificada, tem servido à evasão de receitas tributárias, eis
que diversas empresas preferem remeter a acordos
judiciais o pagamento da indenização, nos quais,
sob um mesmo manto conceituai, abrigam créditos
diversos, regularizando o que esteve irregular duran-
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LEGISLAÇÃO CrTADA
LEI N° 7.713, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1988
AHera ~ legislaçã~ do Imposto de
Renda e dá outras providências.

Art. 62. FICam isentos do imposto de renda os
seguintes rendimentos percebidos por pessoas físi-

cas:

V - a indenização e o aviso prévio pagos por
despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o
limite garantido por.lei, bem como o montante recebido pelos empregados e diretores, ou respectivos
beneficiários, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos
termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;

(Á Comissão de Assuntos Económicos
-Revisão Terminativa.)
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Nestes termos, submeto à consideração de meus ilustres
Pares o presente projeto de lei, como colaboração ao combate da prostituição
infantil, cãncer que esgarça e destrói o tecido social do nosso pais.

PROJETO DE LEI DO SENADO FEDERÁL N" 92, DE 1997

... ~'"'

Acrescenta item ao art. 1°. da Lei n°
8.072, de 25 de iulho dé 1990, alterãda
pela Lei no !;19~0,: de
de setembro de
1994, que d1spõe sobre os crimes
hediondos, nos tennos do art. 5°, item
XLIII, da Constituição Federal
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O Congresso Nacional decreta:

LEGISLAÇÃO CITADA
Art. 1° ~ Acrescente-se ao Art. 1G, da Lei n'" 8.072_, de 2S

de julho de 1990, alterada pela Le1 0° 8.930, de 6 de setembL'Cf de 1~, 1.?
segu1nte item:
--- - -

LEI

N~

8.072. DE 25 DE JULHO DE 1990
IJi:<plk"

sobre- os_ C"riml!'s

WrmM- d~ •rt.
VIU - mediação para servir à lascívia de outrem (art. 227),
favorecimento dE rlrostituição (~. 228), casa d_e _pro_st~uição (art. 229},
rufianismo {art 230) e trãfico de mutheres (art. 231 ), se praticados contra
aianças e adolescentes, assim considerados pelo art. 2"', ·da Lei n° 8069, de
13 de julho de 1990 (Estatuto da Crtança e do Adolescente).
Art. 2- - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

/Jút. 3°. Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

Assistimos estarrecidos ao galopante creSCimento da

tus~·.a.-,

~i_ond?S. no.~

:;;~.Jneli"o-X!Itr. rii"

F«i(•r•l.

~

dt-terminll

.(IUL..

<":imit•·
provi·

dklci•l.
---0--PRE:SIDENTE"-~REPUBLICA.

fa<::.J saber que o Congresso .Nacio~al d~r~.~_e~ ~u ~n_c~~õ--~- s~gui!l'::e le~~

Art. 1~ São considerados -hediondOs- os -cnmes de latrocin:o (art. 157, § 3?. in fine). extorsão qualificada pela morte,
(art. 158, § 2:>), extorsao mediante sequestro e na forma qualificada (art.. 159. caput e seus §§ 1'!, 2J e W-1. estupro Cart. 213,
caput e sua combinação com o art. 223, 'caput e parágrafo Unico), atentado violento ao pudor lart. 214; e sua combinaçAo com
o art. 223, caput e parágrafo úníco), epidemia com resultado
morte (art.. 267, § 1!'). envenenamento de água potável ou de
substAncia alimentícia ou medicinal, qualüicado pela morte
lart.. 270, combinado com o art. 285), todos do Código Penal
CDecreto·Lei ri~ 2.848UI, de 1 de de:tembro de 1940), e Qe ~
nocidio (arts. 1!. 2? e 3~ da Lei n!' 2.889!21, de 1!' de outubro de
19561, tentados ou consumados.

'

dlamada prostituiÇ[io infantil, que mancha a consciência naciOt'laL

Recentemente, a imprensa deu especial ãestaque a esse

tipa de prostituição na cidade de Manaus onde criartÇas de tenra idade sãQ
aliciadas e se corrompem vítimas da sanha do bándltismq que se dedzca a
essa atividade, principalmente nos eent!"os urbanos ma1s pobres do pais e nas
periferias das grandes cidades.

LEI N! 8.930, DE 6 DESETEMBRO DE 1994
. DA D01"a r.daÇ(o ao art. 1'! da IAI

·

1:1~

tS.vr.zm. de 26 de julbo da liSO, QU& dú~Kkt
.obre 011
b«<lo.ado.. DH t.er'IIJa do
ut. 5'!, iJ:Je;.o XUII. da Cottstitait;la F«l..
~.-~. • d.t«rmina oucru pro~t1:: • ·
·

criai••

Esses seres humanos, eyÀJorados na sua infância e
adolescéncia, se espalham por todos os quad'slantes de nosso Brasil, quer

sendo vitnnas do chamado -rurismo sexuar,

que

atiã1 estrángeirOS,

principalmente, ao Nordeste, quer nos ganmpos desorganizados e socialmente
desumanos, onde pululam aventureiros e bandidos que, vivendo margem da

a

lei, exploram a prostituição de nossas crianças, de maneira CfJe1 e mpune.

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
"' seguinte lei:

Aliãs, sobre a prostituição infantil nos ganmpos, há de
ressaltar~se o excelente trabalho de lavra do jornalista Gilberto Dimenstein,

que constatou, "'io loco·, todas as atrocidad_es praticadas contra essas
ataturas.
.

O PRESIDENTE DA REPUBLICA

Portanto, urge que se dê um basta nessa exaescência e,

Art. 1! O art. l! da'Lei n! 8.012, de 25 de julho de 199il,
passa a vigorar com a seguinte redaçlo:
•Art~ 1! SAO COMidEtradOS hedio~os os se,Wntea crimes, todos tipineados no Decreto-Lei n! 2.848121, de 'l de
dezembro de 1940 - Código Penal, consumados ou tenta-

dentre outras providências a cargo dos poderes públicos, creiO ser de grande

doa:

vaha que o legislador passe a cons1derar os crimes de mediaÇão para servir ·a
lascívia de outrem, favorecmlento de prostituição, casa de prostituição,
ruflanismo e trãfico de mulheres capitulados nos arttgos 227. 228, 22:9, 230
231, respecthtamê"nte, do Código Penal, como hediondos, se fO<'em praticados
contra cnanças e adolescentes. Para tanto, proponho o acresomo de item ao
art 1°, da Let n°8.072. de 25 de julno de 1990, que lipificaaoue!es delitos e os
considera insuscetiveis de an1st1a, graça, indulto, f1ança e ht::eaade provisória,
Cl.lJaS penas devem ser cumpridas. Integralmente, em regime fediado

_
I - homicfdio (art. 1211, quando praticado ein ativi·
dade típica de erupo de extermíiiiO, ainda que cometido
por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2!, L
II, II!, IV e VI:
II - latrocitúo (art. 15~. § 3!, in fjne):

e

III -

extoro~o

qualüicada pela morte (art·. 168, § 2!):
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XLIII- a lei considcrar.í crimes inafl:mç:i.\·cis c insusccth·cis de gr~Ç:l
IV - utonAo mediante seqOestro e na forma qualifi·
ou anistia a prática da tortur.J, o trâfico ilicito de entorpecentes c drogas afins.
cada (âtt.l59, caput, e§§ 1!, :2! e 3!1;
o tcrroriSRlO e os definidos como crimes hediondos. por dcs respondendo os
mandantes, os executores c os que. podendo C\"ilà-los. se omitirem;
V - estupro (art. 213 e sua combinaÇI[o com o art.
223, aput e parágrafo único):
Vl - atentado violento ao pudor (art. 21• e aua com·
-::·-·--···------·
biuaçAo com o art.. 223, caput e parágrafo único);
__ ,.
V II - epidemia com resultado mo~ (art. 267, § 1!) •
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o
crim,.de genocídio previsto nos aru. 1!, 2? e 3! da Lei n!
2.88~3),1. de 1~ de outubro de 1956, tentado ou consumado.•
Art. ~ Esta lei entra em vigor ne. data de sua publicaçAo.
CóDIGv PENAL
Art. 3~ Revogam-se as disposiçOes em contrário.
Brasília. 6 de setembro de 1994; 173: da Independência e

------·--··------
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da República.

ITAMAR FRANCO
Alex:endre de Paula Dupeyrat
M:s.rtills

CODJCO PENAL
PARTI:: CERA.L

LEI N' 8.069. DE 13 DE JULHO DE 1990

.......................... -· .......................... -.-

Disptle scbu o Esul.oto da Cr.ã.nc•
~dá outr•s providénr:::las.

~

do lldoles;:.ent.r.

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA. faço saber que o Con-

gresso Nacional

decr~La

e eu sanciono a seguinte lei:
CAPtTULO V
DO LEN'OCINIO E DO TRAFICO DE MULHERES

LIVRO I
PARTE GERAL

Mediarão pan Mrtir a
lasc.i,.ialk ~

TITULO I
Das Disposições Preliminares

. . . - ... --. ------- ... - ... - ....... - ......_. ·-··-

-~

--=- -----o-,-----o-_-----==- -

R""......

Pf'M•

ArL ~9. Manter, por co~ própría ou de terceiro, cas:a
de pro:htuiç:lo ou lupr dts11nado a eneantros para fim Jibj..
dinoso. t.aj:a oa r~lo intuito ~1c lucro ou mcdi:açlo direta do
p_!_op_rk~_rio ou _w.ermte:
Pena ~ reeiudo~ -doli-._ diiCõi -anos: e -mUlb,- dC: doi~
a qiQn:r.e cru:r.cu~.
Arl. 230. Tlr:t.r pro.,cito da prcxtlwiç5.o alheia, p1!.rticipando dirct:~m~tc de seus luelc» ou faundCH~c sustent:lf, no

todo o• cm parte, por

FEDERAL

TiTn.o II

Pe:u. - rcduúo. det dois a oito ano:c. al~m da pena corteJPOndenle l Yiolt.ncia •
com o fim de lucro. aplica-se também multa, de um :1. dez cruzciroi.
ti-~"ou9"~~z~~co~,!té:;r :l:t~~o!e:prostituiç~. faeili·
Pena - rcdwl.o, de dois • cinco UOI;.
:an~~:r: Se oeorre qualqut'f d:as hipóteses do t 1.o, do artis:o
Pena - ·reduslo, de tré's a oito anos.
§ 2.-• -Se-e-oaime é comdido com cmpreso de YK!lblei:t, ,
,r::tve ::tme::tça ou lrau.de:
P'ea::~o reelu~o, de: quatro a dez an~;~s. além dõ& pcn;:t
eorrcspondente i Yiol!neb..
t J:o Se o crime é ~;ometido com o rim. de lucro aplica-se
urnbém multa de dois :a quiru:e cra2Ci~.

entre doze e dezoito anos de idade.
Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se ex·
cepcionalmente este estatuto às pessoas entre dezoito e vinte e
um anos de idade.

I

Jndu.Ur lllsuém a satis{azu a laselvia Ce oub"em:
Pena - roellado. de um a Uês anos.
I 1.0 Se a Yitima é maior de quatone e menor de dezoilo

~-' -:::::-:~-.3~=s~-:-::::o-=crim-e--t-cometido

:c·~-=rMIICo ela

Art. Z" Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a
pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela

CONSTITUIÇÃO

ArL '221.

anos. ou se o qeme t seu asc.endc:llc, descendente, ~nuieo,
inalo, Mor ou euudo: ou peuoa a qve ICSI.c:ja confisda
para !ins de cdu.caç1o, de tratamento ou de pud;&:
Pena - n:dudio, de doit a dnc:o ar.os.
f 2..0 Se o crime t camdido c:om anpreco de Yiol!nci.a.
sr•Ye arneaÇ:II ou lraude:

Pena -

(I'IXm :1.

actça:

reduÃO, de dois a cinco anos, c multa, de óois

a quin7.c et1u:eil"os.
' 1.0 Se: oegrre qualquer das: hipóteses do § 1. 0 do :an.
'2:27:

Pena - rreluslo, de trh a sci.J an~ além da multa,
!i 2.0 Se: hi empruo 4e Yiolênc:ia ou sravc :ameaça:
Pcu - r«<usio, de dois a oito ~. além cb mult:a e
sem prejuízo da p.ena correspondente 1 YioiCoci:a.
ArL 231. Procnover ou faetilitar a entrada, no tcn-it6rio l\:1·
--- ~~-~~~--::-- ~cion::lll,,de-mulhern que nele_ 'IOCnha'!'- czcrccr :a fUO$titlliç.io,
ou • uída (lc mulheres qUe Yio dc:.l'd-b no estr:uq:eiro:
Pena - rcc:lusio. <lc qua1ro :a da anCI$.
5 1.0 Se ocorre qualquer das hipólcsa do § 1. 0 do art.

:m,

Pes~a

-

rec'lud.o. de quatro
emprc:s:o de

f 2.o Se h2

:11

dez aoos:.

"iolénc:i:~.,

pave zmu.ça, ou

íu.ude, a pena E de rectuslo. de: cinco :a doze anos, al!m cb.

c;.J>ÍTt"1.0 1
Dos Dmr:tTos E DE'v"ERES 1:-.."DIVIDLI.sJS E COLETt\"OS
A,rt. 5° Todos são iguais perante a lei. sem distinção de qualquer natureza.
~rantindo-.sc aos brasileiros c

aos estrangeiros residentes no P.::ns a 1D\'tOiabi-

hdadc do direito à \ida, à liberdade. a igualdade. ã segurança c a propriedade.
nos termos seguintes:

~:a

correspondente i vlol.!nci:t,

la~~ !eul~:t c~~ri~c~e~i~o ::.a~o!:m de luuo, aplla-se
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O SR. PRESIDENTE (Antonio carlos Magalhães)
- Os projetes serão publicados e remetidos às comissões competentes.
O SR. PRESIDENTE (Antonio carlos Magalhães)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória: n 2 1.463-13,
adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o reajuste do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social, altera alíquotas de contribuição para a
Seguridade Social e institui contribuição para os servidores inativos da União".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista in·
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Suplentes

Titulares

PFL
José Bianco
Odacir Soares
PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB
Lúdio Coelho

Francelino Pereira
Waldeck Omelas
Jade r Barbalho
Nabor Júnior
Geraldo Melo
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De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a trami·
tação da matéria:
Dia 20-5-97 - Designação da comissão mista;
Dia 21-5-97- Instalação da comissão mista;
Até 21-5-97 - Prazo para recebimento de
emendas e para a comissão mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até 30-05-97- Prazo final da comissão mista;
Até 14-6-97 ..00 Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.465-15,
adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que "acrescenta§ 52 ao
art. 42 da Lei n• 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá
outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 22 da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

Freitas Neto
Vilson Kleinübing

Hugo Napoleão
Júlio Campos

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PTB

Valmir Campelo

PFL
José Carlos Aleluia
João Mellão Neto

\

Vilmar Rocha
Saulo Queiroz
Albérico Filho
Marçal Filho
PSDB
Adroaldo Streck

AécioNeves

Bloco (P"f/PDTIPCdoB)
José Machado

Neiva Moreira

Beni Veras
Carlos Wilson
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PPB
Leomar Quintanilha

Epitácio Cafeteira

DEPUTADOS

Titulares
Magno Bacelar
José Carlos Aleluia

Suplentes
PFL
Rogério Silva
Samey Filho

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
üeVeiasco
Asdrubal Sentes

-- -l:Jdson Bandeira
Freire Júnior
PSDB

PMN
Bosco França

GersonCamata
Carlos Bezerra

PSDB

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Sandro Mabel
Adelaide Neri

'

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Regina Assumpção
DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PMDB

José Thomaz Nonô

Nelson Otoch
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Bloco (PT/PDTIPC do B}
José Machado

Neiva Moreira

..

PV

Fernando Gabeira _,.
De acordo com a Resolução n2 1. de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-5-97- Designação da comissão mista;
Dia 21-5-97 -Instalação da comissão mista;
Até 21-5-97 - Prazo para recebimento de
emendas e para a comissão mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até 30-5-97- Prazo final da comissão mista;
Até 14-6-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.469-18,
adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que •autoriza a utilização
de recursos do Fundo da Marinha Mercante - FMM,
em favor da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro- LLOYDBRÁS, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL
Hugo Napoleão
Júlio Campos

José Agripino
Odacir Soares

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Antônio Brasil
Hélio Rosas

Paulo Lustosa
Mauro Lopes
PSDB

Jovair Arantes

Bloco (PTIPDTIPC do B}
José Machado

-;:_ ·~

Gerson Camata
Carlos ~zerra

PSDB
Coutinho Jorge

1.Neiva Moreira
PPB

Jorge Wilson

Gerson Peres

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-5-97- Designação da comissão mista;
Dia 21-5-97 -Instalação da comissão mista;
Até 21-5-97 - Prazo para recebimento de
emendas e para a comissão mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até 30-5-97 - Prazo final da comissão mista;
Até 14-6-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.473-31,
adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que "dá nova redação a
dispositivos da Lei n2 8.742, de 7 de dezembro de
1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constitufda a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES

PMDB
JaderBarbalho
Nabor Júnior

Leônidas Cristina

Titulares
Odacir Soares
Jonas Pinheiro

Geraldo Melo \

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

PTB
Regina Assumpção

Titulares

Suplentes
PFL

Roberto Pessoa
José Carlos Coutinho

Rubem Medina
José Carlos Aleluia

Joel de Hollanda
vilson Kleinübing
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Emitia Fernandes

DEPUTADOS

Suplentes
PFL

Artur da Távola

Carlos Wilson

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PPB

Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha
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DEPUTADOS

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS}

Suplentes

Titulares

José Eduardo Outra

PFL
_,.Jeiro Azi
lberê Ferreira

Célia Mendes
OsmirUma

'

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Saraiva Felipe
Pedro Yves
RemiT.~nta
Darcfsio Perondi
PSDB
Fátima Pelaes

Regina Assumpção

Neiva Moreira

Valmir Campelo
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes.
PFL

César Bandeira
Ursicino Queiroz

Aávio Ams

Bloco (PTIPDT!PC do B)
José Machado

Antônio Geraldo
Augusto Viveiros.

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Lidia Quinan
Elcione Barbalho

Saraiva Felipe
Teté Bezerra
PSDB

PTB
Fernando Gonçalves
José Coimbra
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-5-97- Designação da comissão mista;
Dia 21-5-97 -Instalação da comissão mista;
Até 21-5-97 - Prazo para recebimento de
emendas e para a comissão mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até 30-5-97 - Prazo final da comissão mista;
Até 14-6-97- Prazo no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória nR 1.475-27,
adotada em 15 'de mãfo de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que •altera as Leis nRs
8.019, de 11 de abril de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, e dâ outras providências".
De acordo com as Y!dicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 ~ do art. d~ R~lu_ção ."R
1189-CN, fica assim constitufda a comtssao mista Incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

r

SENADORES

Titulares
Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda

Suplentes
PFL
José Bianco
José Alves

Sebastião Madeira

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB

Jefferson Peres

canos Wilson

Márcia Marinho.

Bloco (PTIPDT/PCdoB)
José Machado

Neiva Moreira
PSB.

Nilson Gibson
Raquel Capiberibe
De acordo com a Resolução n2 1;de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2D-5-97- Designação da comissão mista;
Dia 21-5-97-lnstalação da comissão mista;
Até 21-5-97- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 30-5-97- Prazo final da comissão mista;
Até 14-6-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Se11hor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n• 1.477-36,
adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que •dispõe sobre o valor
total anual das mensalidades escolares e dá ·outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e SR do art. 22 da Reso,lução nR
1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a: matéria:
SENADORES

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Sebastião Rocha
PTB

Titulares

Suplentes
PFL.

Guilherme Palmeira
Júlio Campos

João Rocha
RomeroJucâ
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PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
cartos Bezerra
PSDB.

Coutinho Jorge

Artur da T;ivola.

SENADORES

Titulares

Suplentes
PFL

Júlio Campos
Edison Lobão

Hugo Napoleão
Waldeck Omelas.

'
Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha.
PPB
Leomar Quintanilha

Epitácio Cafeteira

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes.
PFL

Paeslandim
Inocêncio Oliveira

Betinho Rosado
Marilu Guimarães.

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior
José lgnácio Ferreira

Marisa Serrano
Marquinho Chedid.
PSDB

Oswaldo Soler

Osmânio Pereira

José Eduardo Outra

Neiva Moreira.

Regina Assumpção

Valmir Campelo

DEPUTADOS

Titulares

Suplentes.
PFL

Manoel Castro
Átila Uns

Antônio Ueno
Roberto Pessoa.

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Lídia Ouinan
Armando Costa

PL
Expedito Júnior
1.Pedro Canedo
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20:.5-97- Designação da comíssão mista;
Dia 21-5-97- lnstalaçã9 da comissão mista;
Até 21-5-97- Prazo pàra recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
I
Até 30-5-97- Prazo final da comissão mista;
Até 14-&-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio cartos\Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.478-24,
adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos
arts. 92 da Lei n2 8.036, de 11 de maio de 1990, e 22
da Lei n" 8.844, de 20 de janeiro de 1994".
De acordo com as indicações das lideranças. e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Sebastião Rocha.
PTB

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
José Machado

PSDB.
Jefferson Peres.

Bloco Oposição (PTIPDTIPSB/PPS).

Bloco (PMDB/PSDIPSL)
lvandro Cunha Uma
Zé Gomes da Rocha

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Elcione Barbalho
Rubens Cosac.
PSDB

Aécio Neves

Adroaldo Streck
Bloco (PTIPDTIPC do 8)

José Machado

Neiva Moreira
PPS

Augusto Carvalho
Sérgio Arouca
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN;·
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-5-97- Designação da comissão mista;
Dia 21-5-97- !nstalação da comissão mista;
Até 21-5-97- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 30-5-97- Prazo final da comissão mista;
Até 14-6-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-0 Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.479-28,
adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre o paga-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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mente dos servidores civis e militares do Poder Executivo Federal, inclusive suas autarquias e fundações, bem como dos empregados das empresas públicas e das sociedades de economia mista, e dá outras providências"_
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. 2° da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes.

PFL
Vilson Kleinübing
Hugo Napoleão.

Odacir Soares
José Alves

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

José lgnácio Ferreira

PSDB.
Lúcio Alcântara

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS).
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha.
PPB

Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha

Até 21-5-97- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 30-5-97- Prazo final da comissão mista;
_,.- Até 14-6-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n" 1.482·36,
adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que "dispõe sobre as aliquotas de contribuição para o Plano de Seguridade
Social do servidor público civil ativo e inativo dos Poderes da União, das autarquias e das fundações públicas, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5 2 do art. 22 da Resolução nº
1/89-GN, fica assim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes

PFL
Francelina Pereira
Hugo Napoleão.

JoséBianco
Freitas Neto

PMDB
Gerson Camat
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes.

PSDB.
Artur da Távola

PFL
Arolde de Oliveira
Costa Ferreira

Roberto Pessoa
Sérgio Barcellos.

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Noel ~ Oliveira
Nansóuza.

José Aldemir
AryKara

PSDB
'
Adroaldo Streçk:

Aécio Neves

Bloco (PTIPDTIPCdoB)
José Machado

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS).
José Eduardo Outra

Bosco França
De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-GN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-5-97- Designação da comissão mista;
Dia 21-5-97- Instalação da comissão mista;

Sebastião Rocha.

PTB
_ ._Regina Assumpção

.:=..::

Valmir Campelo

DEPUTADOS
Suplentes.

Titulares

PFL
Jairo Carneiro
Marilu Guimarães

Neiva Moreira
PMN.

Jefferson Peres.

Laura Carneiro
Sérgio Barcellos.

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Saraiva Felipe
Olavo Calheiros

Remi Trinta
Regina Uno.
PSDB

Aécio Neves

Adroaldo Streck
Bloco (PTIPDTIPCdoB)

José Machado

Neiva Moreira
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PTB.
Etevalda G. de Menezes
Roberto Jefferson
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
,
Dia 20-5-97- Designação da comissão mista;
Dia 21-5-97-lnstalação da comissão mista;
Até 21-5-97- Prazo para recebimento de emendas e para a comissão mista emitir o parecer sobre a
admissibilidade;
Até 30-5-97- Prazo final da comissão mista;
Até 14-6-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.508-17,
adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que •concede isenção do
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na
aquisição de equipamentos, máquinas, aparelhos e
instrumentos, dispõe sobre perfodo de apuração e
prazo de recolhimento do referido imposto para as
microempresas e empresas de pequeno porte, e estabelece suspensão do IPI na salda de bebidas alcoólicas, acondicionadas para venda a granel, dos
estabelecimentos produtores e dos estabelecimentos equiparados a industrial".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2º da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constitulda a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Titulares

Suplentes.
PFL
João Rocha
Edison Lobão
Júlio Campos
Jonas Pinheiro.
PMDB
\
Jader Barbalho
Gerson Camata
Nabor Júnior
Carlos Bezerra
PSDB.
,
Jefferson Peres
Coutinho Jorge
Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

.Sebastião Rocha
PPB.

Epitácio Cafeteira

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Titulares
Júlio César

Suplentes.
PFL.
Murilo PinheiroLuiz

MAIO 1997

Osório Adriano.
Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Dilso Sperafico
Paulo Lustosa
Paulo Rítze
Jurandyr Paixão
IPSDB.
·Welson Gasparini
Antônio Balhmann.
Bloco (PTIPDTIPC do B)
José Machado
Neiva Moreia
PSB
João Colaço
Sérgio Guerra
Braga

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2D-5-97- Designação da comissão mista;
Dia 21-5-97 -Instalação da comissão mista;
Até 21-5-97 - Prazo para recebimento de
emendas e para acomissão mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até 30-5-97 - Prazo final da comissão mista;
Até 14-6-97- Prazo no Congresso Nacional.

O SR. PRESIDENTE (Antonio car1os Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medi~ Provisória n!! 1.512-10,
adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos
arts.. 22 da Lei n2 9.138, de 29 de novembro de 1995,
e 2º da Lei n2 8.427, de 2:7 de maio de 1992, que
dispõem, respectivamente, sobre o crédito rural e
sobre a concessão de subvenção econômica nas
operações de crédito rural".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5º do art. 2º da Resolução n2
1/89-CN, fiCa assim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
· Titulares

Suplentes.
PFL

Jonas Pinheiro
Joel de Hollanda

Júlio Campos
Freitas Neto
PMDB.

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB.
Geraldo Melo

Lúdio Coelho

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS).
José Eduardo Outra
Valmir Campelo

Sebastião Rocha.
PTB
Emília Fernandes

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

MAIO 1997

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL
Hugo Rodrigues da Cunha Adauto Pereira
José Rocha
Jaime Fernandes
Bloco (PMDBIPSDIPSL):
Silas Brasileiro
Oscar Goldoni
Dilso Sperafico
Valdir Colatto
Adroaldo Streck
Bloco (PTIPDTIPC do B)
José Machado

Welinton Fagundes
Eujácio Simões
De acordo com a Resolução n" 1, de 1969-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-5-97- Designação da comissão mista;
Dia 21-5-97-lnstalação da comissão mista;
Até 21-5-97 - Prazo para recebimento de
emendas e para a comissão mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até 30-5-97- Prazo final da comissão mista;
Até 14-6-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.52o-8,
adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que •dispõe sobre a nevação de dívidas e responsabilidades do Fundo de
Compensação de Variações Salariais - FCVS; altera
o Decreto-lei nQ 2.406, de 5 de janeiro de 1966, e as
leis n!>s 8.0Q4, B.10Ç) e 8.692, de 14 de março ~e
1990, 5 de dezembro de 1990,
28 de julho de
1993, respectivamente; e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4Q e 5° do art 22 da R91>olução n2
1/89-CN, fica assim constitufda a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

y

SENADORES

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Epitácio Cafeteira

RomeroJucá
José Bianco.
PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Sebastião. Rocha.
PPB _,..
leomar Quintanilha

DEPUTADOS

.César Bandeira
Aroldo Cedraz

Suplentes
PFL
Benedito de lira
Rogério Silva

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Saraiva Felipe
Ricardo Rique

Marçal Filho
Aníbal Gomes

PSDB.
Aécio Neves
Adroaldo Streck
Bloco (PT!PDTIPC do B)
José Machado
Neiva Moreira
PPS.
Sérgio Arouca
Augusto Carvalho
De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
ftea estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-5-97- Designação da comissão mista;
Dia 21-5-97-lnstalação da comissão mista;
Até 21-5-97 - Prazo para recebimento de
emendas e para a corpissão mist!l emitir o parecer
sobre a admissibilidade;'
Até 30-5-97 - Prazo final.da comissão mista;
Até 14-6-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida P.mvisória n2 1.53G-6,
adotada em 15 de maio de 199'7~ publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que •institui o Programa
de Desligamento Voluntário de servidores civis do
Poder Executivo Federal e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§-42 e 52 do art 2• da Resolução n2
1/89-CN, fiCa assim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

Suplentes
PFL

Freitas Neto
Waldeck Omelas

José Eduardo Outra

Neiva Moreira
PL

Titulares

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)

Titulares

PSDB
AécioNeves

PSDB.
BeniVeras

Carlos Wilson

SENADORES
Titulares
Bello Parga
Freitas Neto
Jader Barbalho

Suplentes
PFL
José Agripino
Guilherme Palmeira
PMDB.
Gerson Camata

MAlO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

194

Nabor Júnior
José Roberto Arruda

Carlos Bezerr
PSDB.
José lgnácio Ferreira

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS).
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

PTB
Emitia Fernandes

Valmir Campelo
DEPUTADOS

Titulares

João Mellão Neto
Roland Lavigne
Antônio Joaquim
José Santana de Vasconcellos
Araújo
Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Max Rosenmann
Adelaide Neri
Antônio do Valle
Confúcio Moura.
PSDB
Aécio Neves
Adroaldo Strcek
Bloco (PTIPDTIPC do B)
José Machado
Neiva Moreiar
PMN.
Basco França
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-5-97- Designação da comissão mista;
Dia 21-5-97-lnstalação da comissão mista;
Até 21-5-97- Prazo para recebimento de
emendas e para a comissão mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até 30-5-97- Prazo final da comissão mista;
Até 14-6-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Prclvisória n2 1.535-5,
adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que dispõe sobre o Plano
de Carreira dos servidores do Banco Central do Bra!
sil, e dá outras providências.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes
PFL

Carlos Patrocínio
Bernardo Cabral

Carlos Wilson

José lgnácio Ferreira

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra

Suplentes

PFL.

Titulares

PSDB

Edison Lobão
Odacir Soares

Epitácio Cafeteira

Sebastião Rocha
PPB
Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes
PFL

Inocêncio Oliveira
José Carlos Aleluia

Abelardo Lupion
Álvaro Gaudêncio Neto

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Gonzaga Mota
Djalma de Almeida
CésarDejandir DalpasqualeBarbosa Neto
PSDB
Ademir Lucas

Candinho Mattos
Bloco (PT/PDTIPC do B)

.José MachadO

Neiva Moreira
PV

Fernando Gabeira
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-4-97- prazo para recebimento de emendas e-para a Comissão Mista E:mitir o pareeer sobre
a admissibilidade
Até 30-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 14-6-97- prazo no Congresso Nacional

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.549-30, adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia 16 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a organização
da Presidência da República e dos Ministérios, e dá
outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
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SENADORES
Suplentes
PFL.

Titulares

Francelina Pereira
Joel de Holla(lda

José Bianco
Waldeck Omelas

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

RamezTebet
Nabor Júnior

PSDB.
Artur da Távola

42 , 52 , 62, 72 e 92 da Lei n2 8.745, de 9 de dezembro
de 1993, que dispõe sobre a contratação por tempo
detenninado para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Suplentes.

Titulares

Teotonio Vilela Filho.

Bloco Oposição (PT/PDT/PSBIPPS).
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha.

PFL
Odacir Soares
Waldeck Omelas

José Agripino
João Rocha
PMDB.

PTB
Valmir Campelo

Emitia Fernandes

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL.
Mendonça Filho
Vilrnar Rocha

Maurício Najar
Alexandre Ceranto.

PSDB.
Lúdio Coelho

Beni Veras.

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS).
José Eduardo Outra

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Gonzaga Mota
Genésio Bernardino

lvandro Cunha Uma
Pedro Yves.
Franco Montoro.

Epitãcio Cafeteira

Neiva Moreira
PPB

Eurico Miranda

Titulares

PFL
Osvaldo Coelho
Ayres da Cunha

O SR. PRESIDEP.'TE {Antonio Cados t..•.agaJr.ães}
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.554-15,
adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que "altera os arts. 22 , 32,

Raimundo Santos
Paulo Urna

Bloco (PMDBIPSD/PSL).

Gerson Peres

De acordo com a Resolução n~ 1, de 19B9-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2G-5-97- Designação da comissãq mista;
Dia 21-5-97-lnstalação da comissão mista;
Até 21-5-97 - Prazo para recebimento de
emendas e para a comissão mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até 3D-5-97- Prazo final da comissão mista;
Até 14-6-97- Prazo no Congresso Nacional.

Leornar Quintanilha

DEPUTADOS
' Suplentes.

Bloco (PT/PDT/PC do B)
José Machado

Sebastião Rocha

PPB

PSDB
Roberto Santos ·

Gerson Carnata
Carlos Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

Paulo Ritzel
Orcino Gonçalves

-Noel de Oliveira
Albérico Filho.
PSDB
Adroaldo Streck

Aécio Neves

Bloco.(PT/PDT/PC do B)
José Machado

1.Neiva Moreira

PTB
José Coimbra

Fernando Gonçalves

. ___ Da acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2D-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 21-5-97- instalação da Comissão Mista
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Até 21-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 14-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Antonio Çartos Magalhães)
- O Senhor Presidente da RepúbrK:a enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.559-13,
adotada em 15 de maio de 1997 e pubrK:ada no dia 16
do mesmo mês e ano, que 'altera a legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 2 2 da Resolução n"
1/69-CN, fica assim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes

Titulares

PFL
Odacir Soares
José Bianco.

João Rocha
José Alves

PMDB
Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Coutinho Jorge

PSDB
Lúcio Alcântara

Bloco Oposição (PTIPDT/PSBIPPS).
José Eduardo Outra

MA10 1997

- t

De acordo com a Resolução n2 1, de 1969-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 20-5-97- Designação da comissão mista;
Dia 21-5-97-lnstalação da comissão mista;-,.·
Até 21-5-97 - Prazo para recebimento de
emendas e para a comissão mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até S0:&-91- Prazo final da comissão mista;
Até 14-6-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.560.5,
adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que 'estabelece critérios
para consolidação, a assunção e o refinanciamento,
pela União, da dívida pública mobiliária e outras que
especifica, de responsabilidade dos Estados e do
Distrito Federal'.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4R e SR do art. 22 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

SENADORES
Supl~

Titulares

PFL
RomeroJucá
Freitas Neto.

João Rocha
Edison Lobão

Sebastião Rocha
PTB

Emilia Fernandes

•

Valmir Campelo

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra.

JaderBarbalho
Nabor Júnior

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL -\
Osório Adriano
Eliseu Resende

Aroldo Cedraz
Mussa Dernes.

Bloco (PMOBIPSDIPSL) ~
Max Rosenmann
Nan Souza

Jurandyr Paixão
Colbert Martins.
PSDB

Firmo de Castro

Roberto Brant.

Bloco (PTIPDTIPC do B)
José Machado

Neiva Moreira
PSB

Sérgio Guerra

João Colaço

PSDB
José Serra

Jefferson Peres.

BIÕco Oposição (PTJPDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PPB

Epitácio Cafeteira _

Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Suplentes

Titulares

PFL
Jairo Carneiro
José Carlos Aleluia

Vilmar Rocha
Ciro Nogueira

Bloco (PMDBIPSDIPSL).
Remi Trinta
Adelson Salvador

Dilso Sperafico
Pinheiro Landim

-
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PTB

PSDB
Luiz Carlos Hauly

Arnaldo Madeira

Regina Assumpção

DEPUTADOS

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Neiva Moreira

José Machado

Titulares

Suplentes
PFL

PL,
José Egydio

Eujácio Simões

De acordo com a Resolução n" 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2Q-5-97- Designação da comissão mista;
Dia 21-5-97-lnstalação da comissão mista;
Até 21-5-97 - Prazo para recebimento de
emendas e para a comissão mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até 30-5-97- Prazo final da comissão mista;
Até 14-6-97- Prazo no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- O Senhor Presidente ela República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n 2 1.561-5,
adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia
16 do mesmo mês e ano, que •regulamenta o disposto no inciso VI do art. 4 2 da Lei Complementar n2
73, de 10 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 n2
9.081, de 19 de julho de 1995, e dá outras provid~n
cias".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 2" da Resolução n•
1/89-CN, fJCa assim constituída a comissão mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES

Titulares

\

Suplentes
PFL

João Rocha
José Alves

Odacir Soares
José Bianco
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior
José lgnácio Ferreira

Gerson Camata
Carlos Bezerra.
PSDB
Lúdio Coelho.

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Emília Fernandes

Sebastião Rocha

Antônio dos Santos
LuizBraga

Costa Ferreira
Cláudio Cajado

Bloco (PMDBIPSDIPSL).
Gilvan Freire
Dejandir Dalpasquale

Djalma de Almeida César
João Magalhães
PSDB

Vicente Arruda

Danilo de Castro.

Bloco (PTIPDTIPC do 8)
José Machado

Neiva Moreira
PPS.

Sérgio Arouca

Augusto Carvalho

De acordo com a Resolução n• 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 2Q-5-97- Designação da comissão mista;
Dia 21-5-97-lnstalação da comissão mista;
Até 21-5-97 - Prazo para recebimento de
emendas e para a comissão mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até 30-5-97- Prazo final da comissão mista;
Até 14-6-97- Prazo-no Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Serão feitas as devidas comunicações à Câmara
dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cartas Magalhães)
- Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:
Sr. Presidente do Congresso Nacional
Indico, em Substituição às indicações desta
Presidência, os Senadores do PSDB que comporão
a Comissão Especial Mista destinada a apreciar a
seguinte Medida Provisória:
MPN 2 1574
Publicação DOU: 13-5-97

Assunto: Dispõe sobre a concessão de financiamento vinculado á exportação de bens ou serviços nacionais.
Titular: José Serra
Suplente: Osmar Dias
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Brasília, 20 de maio de 1997.- Senador Sérgio Machado, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- serão feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1º
Secretário em exercício, Senador C~rlos Patrocinio.

É lido o seguinte:
OF[CIO

N2

38197- BLOCO

Brasília-DF.. 20 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, dirijo-me a V. Exm para
comunicar a alteração na representação do Bloco
Parlamentar de Operação na Comissão de Infra-Estrutura, onde o Senador Antônio Carlos Valadares,
suplente, passa a ocupar a vaga de titular.
Atenciosamente, Senador José Eduardo OUtra, Líder do Bloco de Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o período destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A Presidência designa o Senador Antonio Carlos Valadares
para compor..a Comissão de Serviços e Infra-Estrutura, na condição de membro titular, em conformidade com a indicação feita por intermédio do expediente que acaba de ser lido.
O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (AntoniO Carlos Magalhães}

-Item único:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N2 20, DE 1997
(Em regime de urgência, .nos termas
do art. 336, c, do Regimento Interno
- Requerimento n2 337, de 1997)
Projeto de Lei da Câmara nº 20, de
1997 (n2 2.352/96, na Casa de origem), que
dispõe sobre a eleição para Prefeito, VicePrefeito e Vereadores dos municípios novos
criados até 31 de agosto de 1996.
(Dependendo de parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania).
A Presidência comunica ao Plenário que, por
lapso, consta dos avulsos da Ordem do Dia o regime
de urgência da alínea b, quando o correto é o da alínea c.
Passa-se à instrução da matéria.
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Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo o nobre Senador José Fogaça para proferir parecer, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. JO~~-JOGAÇA (PMDBIRS. para emitir
parecer) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores:

I - Relatório
Vem a este Plenário, para apreciação em regi·
me de urgência, nos termos do art. 336, c, do Regi·
mento Interno, em razão da aprovação do Requeri·
manto n2 337/97, o projeto em epígrafe, que visa à
realização, em 15 de novembro de 1997, da primeira
eleição municipal dos Municípios que foram criados
entre 31 de dezembro de 1995 e 31 de agosto de
1996.
O projeto "visa a reparar uma situação tão in·
justa quanto absurda- não se compreende que a le·
gisfação não garanta condições de efetivação a Municípios que têm existência de fato, de acordo com
as normas constitucionais em vigor", justifica seu autor, o Deputado Osvaldo Biolchi.
A Lei n2 9.100, de 29 de setembro de 1995 que
estabeleceu as normas para as eleições municipais
de 3 de outubro de 1996, "previu que os municipios
criados até 31 de dezembro de 1995 realizariam
eleições municipais na mesma data prevista pela referida lei para os demais municípios brasileiros.
Todavia, na ausência de previsão legal, os municípios criados após 31 de dezembro de 1995, só
poderiam preencher seus cargos eletivos nas eleições do ano 2000.
Durante a"Tramitação do projeto na Câmara,
em regime de urgência, a Comissão de Finanças e
Tributação concluiu unanimemente, pela sua adequação financeira e orçamentaria e, em Plenário, em
substituição à Cofnissão de Constituição e Justiça e
de Redação, foi il:provado o parecer do relator que
concluiu pela constitucionalidade, juridicidade e téc·
nica legislativa e, no mérito, pela aprovação.
É o relatório.
·

li-Voto

Este projeto trata de direito eleitoral cuja competência legislativa é privativa da União, conforme
estabelece o art. 22, I, da Constituição Federal, ca·
bando, portanto, ao Congresso Nacional dispor sobre a matéria (art. 49 da CF).
Os Municípios que foram criados após 31 de
dezembro de 1995 encontram-se em situação esdrúxula frente aos demais, não lhes sendo aplicados o
disposto nos artigos 29 usque 31 da Constituição,
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que confere aos Municípios o poder de auto-organização no plano autônomo da legislação municipal.
Assim, a afitonomia municipal prevista no art.
18 da Constituição deixa de ser exercida, em prejuízo também da aplicação do disposto no parágrafo
único do seu art 12 que determina: ,Qdo o poder
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos •. ."
Por outro lado, devido à impossibilidade lógicojurídica de existir lacuna no texto constitucional, não
se pode admitir que esses Municípios recém-criados
permaneçam por até quatro anos sem governo próprio, em razão de o art. 29, I, da Constituição estabelecer que a eleição do Prefeito, do Vice-Prefeito e
dos Vereadores deva ser realizada simultaneamente
em todo o Pais para um mandato de quatro anos.
Com 6. finalidade de corrigir tal inconveniente, ·o
projeto propõe que os Prefeitos, V"JCe-Prefeitos e Vereadores eleitos na eleição extraordinária de 15 de
novembro de 1997 sejam empossados em 12 de janeiro de 1988 e concluam os seus mandatos em 31
de dezembro de 2000, no mesmo ál8 de encerramento do mandato dos demais Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores eleitos nas eleições municipais
regulares de 1996. Nesses casos, a duração dos
mandatos dessas autoridades municipais seria de
três anos em vez dos quatro fixados pela Constituição.
Essa pretensão contida no projeto pode, à primeira vista, conflitar com o disposto no supracitado
art 29, I, da Constituição, que determina ser de quatro anos o mandato dos agentes políticos municipais.
A meu ver, no entanto, essa incompatibilidade é
constitucionalmente irrelevante, pois a interpretação
literal nesse caso, deixaria de observar um bem jurídico-constitucional inegavelmente IT)aior que é o autogoverno municipal surgido da deciSão popular locaL
I

Assim, a espera de quase quatro anos para
que se efetive a autonomia do Município desmembrado poderia resultar em prejuizos para ~ comunidade que expressou sua vontade, mediante plebiscito, de constituir um governo local próprio, em razão de os administradores do Municipio-ITI8ter deixarem de ter interesse político-eleitoral na área emancipada durante esse longo período de transição.
Ademais, j~ existe precedente legal recente
que inspirou este projeto, pois são evidentes as suas
semelhanças. Trata-se da lei n• 7.710, de 22 de dezembro de 1988, que 'dispõe sobre a eleição para
prefeitos, vice-prefeitos e vereadores dos municípios
novos criados até 15 de julho de 1988', sob a égide,
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portanto, da Carta de 1988, resultando em um ITI8ndato de três anos e sete meses para os eleitos.
A primeira eleição para escolher os fundadores
do Município, tanto do Poder Executivo quanto do
Poder Legislativo, não mereceu uma disciplina própria na Carta de 1988, nem tampouco nas que lhe
antecederam, não gerando tal ausência qualquer dificuldade para instalar os governos das novas edilidades. Ressalte-se, apenas, que a previsão constitucional da duração do mandato eletivo das autoridades municipais somente existiu nas constituições
brasileiras, antes do texto constitucional vigente, por
ocasião, da curta vigência, de menos de dois anos,
da Emenda Constitucional n2 13/65 à Constituição
de 1946.
A fixação da duração do rrl8ndato de quatro
anos para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores
pela Constituição atual constitui, antes de tudo, UITI8
garantia contraposta à legislação infraconstitucional
que intente reduzir ou ampliar o período do mandato,
não sendo obstáculo, por conseguinte, para que novos Municípios sejam prontamente autogovemáveis
e possam adotar, já na primeira eleição municipal regular seguinte, a regra constitucional prevista no art.
29, I, in fine, aplicável a todos os Municípios, que estabelece a simultaneamente da realização de eleições municipais em todo o Pais.
Quanto aos aspectos relativos às leis orçamentarias, comungo com o parecer aprovado na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, no sentido
de que não há restrição •dessa Ordem à aprovação
do projeto nesta Casa.
Diante de todo o exposto, concluo que o projeto reveste-se de elevado mérito, especialmente no
sentido de estender o alcance da Lei n• 9.1 00195
aos novos Municípios, regularizando sua situação.
eleitoral, de modo a equipará-los.aos •demais que_
elegeram seus novos dirigentes no recente pleito
municipal, estando, também, sem mácula quanto
aos aspectos de constitucionalidade, juridicidade e
regimentalidade, razões pelas quais opino pela sua
aprovação.
É o voto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O parecer conclui favoravelmente à matéria.
O Projeto constará da Ordem do Dia da sessão
deliberativa ordinária de amanhã para defiberação,
quando poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão, nos termos do art 345, Jll,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
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Passa-se à apreciação do Requerimento no
349, de 1997, lido no expediente, de autoria do Senador José lgnácio Ferreira e outros Senadores, solicitando que sessão especial, aprovada por intermédio do Requerimento nR 1.152, destinada a homenagear o IV Centenário do falecimento do Padre José
Anchieta, seja transformada em comemoração no
tempo destinado aos oradores da Hora do Expediente, no dia 1 O de junho, na próxima terça-feira.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Assim, será destinado o Expediente do dia 10
de junho, terça-feira, conforme deliberado pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Josaphat
Marinho, nos termos do Regimento Interno, pelo prazo de cinco minutos.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s..-s e
Srs. Senadores, a notícia que vou transmitir ao Senado, para concluir com uma sugestão a V.
poderia dar oportunidade a uma discussão sobre a eficácia das privatizações realizadas. Não vou fazê-lo,
porém. Hoje, limitar-me-ai a transmitir esta notícia
por ser de interesse público.
'
O Jornal A Tarde, em sua ecf!Çáo de 18, domingo, traz uma notícia com o seguinte trtulo: "Privatizada há um ano, Leste vira sucata•. E assim, ainda
na primeira página, para demonstração do que afirma, o jornal exibe um amplo clichê em que se vêem
composições ferroviárias cercadas de um matagal.
Na notícia propriamente dita, o jornal dá este esclarecimento: _

ex-,

j~nt\o, ~mpletará

um
"No dia 14 de
ano que a antiga Rede Ferroviária Federal
(Leste Brasileiro), trecho da Superintendência Regional-7 (Bahia, Sergipe e\ Minas Gerais), foi privatizada, passando a Ser chamada de Ferrovia Centro Atlântica. As expectativas eram de uma recuperação da malha
ferroviária no Estado, de locomotivas, vagões e estações, trazendo de volta os trens de
passageiros e dando dinamismo a esse
meio de transporte, abandonado por vários
anos e sucateado na maior parte dos seus
equipamentos. Quase um ano depois, a situação piorou, com redução de mais de 60%
do quadro de pessoal, desativação de várias
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estações e o abandono de duas das maiores oficinas ferroviárias do Brasil, a de Alagoinhas e a de Ararnari, transformadas em
grandes cemitérios de trens, largados nos
_,. matagais e até mesiT)O nas ruas. •
Em seguida, o jornal comenta:
"Procurada, a diretoria do Distrito de
Salvador, responsável pela Ferrovia Centro
Atlântica nos trechos da antiga SR-7, não se
pronunciou sobre o assunto. Até o horário
de fechamento desta edição, o superintendente regional, Ricardo Vasconcelos Lopes
Ferreira, não tinha respondido aos questionamentos sobre investimentos e trabalhos
da nova ferrovia no Estado, tendo viajado
para Bel~ Horizonte sem dar qualquer retorno sobre o assunto. •
Prossegue, esclarecendo:
•Através do Sindicato dos Ferroviário-:;
na Bahia (Sindiferro), foi posslvel verifir .r
que a Ferrovia Centro Atlântica (FCA) rr ·:luziu o quadro de funcionários de 2.200 ~Jara
840 e já fechou 7 das 11 estações da Linha
Centro (Juazeiro) e mantém apenas 5 ~sta
ções na Linha Norte (até Sergipe), descer
tando por completo a raativação do transporte de passageiros. VerifiCOu-se ainda que
a Tonelagem por QuilOmetro úta (TKU) projetada para maio do corrente ano é a mais
baixa dos últÍrnàs 17 meses, ficando em
30.413.176 toneladas, contra 46.837.261:-em
janeiro do ano passado."

E, por fim, informa o jomal:
"Nas oficinas Oswaldo Rios e Arlindo
Luz, em Alagoinhas, dezenas de va~- f1
locomotivas rnovidalt a diesel estão abando-

nados e os poucos funcionários existentes
trabalham apenas para manter em funcionamento as velhas locomotivas, que têm idade
média de 30 anos. Em Ararnari, onde funcionava um dos maiores cof11>1exos de oficinas
da antitJa Rede Ferroviária no Brasn, os vagões foram abandonados no meio da cidade; enq;Janto, nas oficinas, dezenas de locomotivas e uma infinidade de vagões permanecem jogados no meio do mato e dos escombros.
Era essa notícia, Sr. Presidente, que hoje desejava transmitir à Casa, para revelar o efeito da privatização da Leste Brasileiro.
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Como o problema, vinculado ao nosso Estado,
é de interessante imediato também da população,
sobretudo da população entre Salvador e Alagoinhas, ao fazer a comunicação à Casa, venho pedir a
V. Ex" que dessa manifestação dê conhecimento ao
Ministério dos Transportes, na expectatiya de que alguma providência seja dada, para que não se desmoralize a privatização feita.
O SR. PRESIDEtlTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex" será atendido.
Será enviado o discurso de V. Ex", com o
apoio certamente de toda a Casa, ao Ministro dos
Transportes, para que saiba que a manifestação de
V. Ex" conta com a solidariedade de todos os seus
Colegas.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Muito obrigado a V. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra a Senadora Júnia Marise. V. Ex"
dispõe de cinco minutos para o seu pronunciamento.
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT - MG.
Para uma breve comunicação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, a
questão da saúde pública tem sido tema de matérias
veiculadas pela televisão, pelas emissoras de rádio
e por todos os jornais do País.
Sr. Presidente, já abordamos, aqui, essa questão, enfatizando principalmente o caráter da omissão
do Governo que, apesar de estar recolhendo a
CPMF, ainda continua de braços cruzados, permitindo que a situaçã<_> da saúde pública em nosso País
se agrave.
Na oportunidade, falamos da situação do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas
Gerais, que é grave. É tão grave, Sr. Presidente,
Sr"s e Srs. Senadores, que tanto a enfermaria como
a área de internação já foram fect\adas, e a emergência não está tendo condições de atender à população.
Hoje, o Hospital das Clínicas da Unillersidade
Federal de Minas Gerais é, praticamente·, o único
hospital universitário do nosso Estado que está conveniado com o Sistema Único de Saúde.
Sr. Presidente, quais as razões que levaram o
Hospital das Clínicas a fechar as suas portas? É porque o Governo deve ao Hospital R$3 bilhões, deixando, portanto, aquele Hospital numa situação lamentável.
Em publicações feitas através dos jornais do
meu Estado, por exemplo, o Estado de Minas, o Diretor do Hospital das Clínicas denuncia a pressão
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que está sofrendo, principalmente com relação às dificuldades enfrentadas pelos médicos, enfermeiros e
por toda a diretoria daquele Hospital. Também o jornal Hoje em Dia traz matéria intitulada "Protesto
Condena Descaso Com a Saúde".
Sr. Presidente, hoje, em Belo Horizonte, hã
uma mobilização de todas as entidades, juntamente
coma população, no seritícfo de ãleifur-a.s autoridades do Governo com relação à necessidade de liberação dos recursos-para que o Hospital das Clínicas
possa funcionar. Na semana passada, chegou-se a
divulgar que o Governo liberaria os recursos, ou melhor, pagaria o que deve ao Hospital das Clínicas.
Mas isso não passou de uma falácia, porque até
hoje nenhum centavo sequer chegou àquele hospital
que, inclusive, teve de contratar servidores - médicos e enfermeiros_-, em razão da aposentadoria,
pelo PDV, de 500 servidores da Universidade Federal de Minas Gerais que prestavam serviços naquele
hospital. Prometeu também o Ministério da Educação liberar a contratação de 200 servidores entre
médicos, enfermeiros e servidores administrativos,
mas, até agora, Sr. Presidente, o Ministério da Administração não determinou e nem tampouco autorizou
à Universidade Federal de Minas Gerais e ao Hospital das Clínicas a contratação de servidores, mesmo
diante da determinação do Ministério da Educação.
Por isso, mais uma vez, uso da palavra para
uma comunicação inadiável com o intuito de renovar
o nosso apelo ao Ministro da Saúde, principalmente
agora que a população 'l:lstá sendo onerada com a
contribuição de um imposto, cuja aprovação se deu
no Senado e na Câmara, em razão exatamente de
atender a situação caótica que se encontra a área
da saúde pública do nosso País. Na verdade, com a
aprovação desse imposto, constatamos que nada
melhorou, que a saúde pública continua na UTI.
Sr. Presidente, através de uma conversa pessoal que pretendo ter com o Ministro da Saúde e
com o Ministro da Educação, mostrarei a S.Ex"s a
necessidade imediata de se solucionar esse grave
problema do Hospital das Clínicas, já que é o único
hospital no nosso Estado que atende à população de
baixa renda. Aliás, diga-se de passagem, além de
sua grande credibilidade, aquele hospital também
promove transplante de medula óssea e de fígado,
mostrando a competência dos médicos-cirurgiões
que o integram.
Renovamos esse apelo da tribuna para que o
Governo determine, imediatamente, a liberação dos
recursos e que os Ministérios da Educação e da Administração tomem as providências imediatas para li-
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berar a Universidade Federal de Minas Gerais e o
Hospital das Clínicas a contratarem servidores para
o preenchimento de vagas, a fim de dar continuidade
ao atendimento da população.
Esperamos que, mais uma vez, possamos ver
resolvido esse grave problema ql.le está atingindo
toda a população de Belo Horizonte, que inclusive
está mobilizada na campanha SOS Hospital das Clínicas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Lúcio Alcântara. V. Ex!'
dispõe de cinco minutos, de acordo com o Regimento.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE.
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, sexta-feira
passada foi ao Ceará o Ministro das Minas e Energia, Raimundo Brito. E lá, em solenidade no Palácio
do Governo, com o Governador Tasso Jereissati, na
presença do Senador Beni Veras, o Ministro lançou
os editais pÍtra uma obra de grande importância, que
é justamente a interligação Norte-Nordeste - 740
quilômetros de linha de transmissão que integrará as
Regiões Norte e Nordeste. A obra prevê ainda interligação de subestações de Presidente Outra, em Fortaleza, e a construção de três trechos de linha de
transmissão nos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará, três subestações- Teresina 11, Sobralll e Fortaleza 11 -e a ampliação da subestação de Presidente
Outra, obra de fundamental importância para o Nordeste.
Sabemos que o Brasil está no limiar de um colapso de energia elétrica. O crescimento do seu consumo e anos de falta de investimento ou de subinvestimentos nos levaram a essa situação. Todavia,
programas como esses .que constam do Brasil em
Ação, só essa obra com custo estimado em R$410
milhões, esse amplo projéto d,o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardbso a cargo do Ministério de Minas e Energia, tão bem dirigido, com tanta
competência e com tanta seriedade ,pelo Ministro
Raimundo Brito, deverá reverter esse ~uadro, garantindo-nos o fornecimento de energia elétrica que
possa sustentar o desenvolvimento do País e o aumento do consumo de energia.
Para se ter uma idéia, quando o Presidente
Fernando Henrique Cardoso assumiu o Governo e o
Ministro Raimundo Brito, o Ministério das Minas e
Energia, existiam 23 obras de grandes hidrelétricas
no País paralisadas. Dessas 23 obras, 18 já foram
retomadas, estão novamente em andamento. E as
outras cinco restantes encontram-se na fase de licitação ou de negociação para retomada das obras.
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Portanto, é necessário que se faça aqui este
registro para que se tenha uma idéia, ainda que resumida, pálida, do grande programa de geração de
energia no País e de distribuição e transmissão de
energia elétrica,.,..&-que mostra que o Governo do
Presidente Fernando Henrique está atento ao problema e está atuando com eficiência nesse setrr,
como também o Ministro Raimundo Brito, que conduz com muita competência e eficiência a Pasta sob
o seus cuidados; não apenas no que diz respeito ao
setor da energia Assinalo hoje esse setor a propósito dos atos ocorridos em Fortaleza e que são de
grande importância para o Estado, pois a cada dia
cresce o consumo de energia elétrica, industrializase e se expande a sua rede de energia rural, tendo
muito a agradecer em nome do Governador Tasso
Jereissati por essas providências a cargo do Governo Federal.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra a Senadora Emilia Fernandes, pri. meira oradora inscrita após a Ordem do Dia.
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB- RS. Pro. nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, venho a
esta tribuna, nesta tarde, véspera da votação, em
primeiro turno, do projeto que prevê a reeleição, que
se realizará na tarde de amanhã no Senado Federal.
Abordo esta matéria que, diante das denúncias
dos meios de comunicação, mais especificamente o
que o Jornal Folha de S.Paulo publicou nos últimos
dias, dando çg_nta da compra e venda de votos, no
meu entender, sem dúvida adquire uma nova dimensão, de extrema gravidade, exigindo uma nova postura desta Casa e de seus Membros frente a este
assunto e ao posicionamento final que adotarernos
enquanto lnstilY.ifão.
Este tema tornou-se profundamente polêmico e
até mesmo mal interpretado, porque, na minha avaliação, nasceu e cresceu de forma equivocada,
·. quando antes seria a correta e profunda avaliação
sobre o seu rnéritOJl!ue deveria ser realizada no bojo
das discussões sobre a reforma político-partidári
O encaminhamento colocou a questão em termos equivocados de quem era contra ou a favor da
.· reeleição para o Presidente Femando Henrique Cardoso, propondo alteração das regras, portanto, no
meio do jogo, abrindo assim um espaço para o tipo
de situação triste que estamos verificando· agora.
Dessa forma, a discussão desviou-se para um
tom personalista, como se o plano, ou um plano, 01:
a estabilização, dependesse apenas de uma pessc;:.
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e não fosse o resultado de um programa de Governo, de compromisso de um Partido ou de uma aliança de Partidos, corno inclusive se o próprio Plano
Real não tivesse se iniciado na administração anterior e sendo hoje implementado pelo atual Presidente. Portanto, o tema reeleição incorporou novos fatos, cuja avaliação deve preceder a pasição final do
Congresso Nacional.
Com tais vícios de origem, os acontecimentos,
recentemente divulgados, envolvendo a compra e
venda de votos, não deveriam causar tanta estranheza a ninguém, pois nada poderia ser diferente
quando se propõe tal ordem de mudanças na Constituição Federal, jogada no varejo da política do diaa-dia, quebrando uma tradição histórica corno se
fosse mera formalidade legal e que, portanto, não
deveria ser avaliada com mais precisão.
Srs. Senadores, o povo, e pelo que assistimos
nas ruas, nos debates públicos, nas pesquisas de
opinião, nas manifestações que recebemos constantemente em nosso gabinete, está estarrecido, está
perplexo diante dos fatos tomados públicos através
das denúncias do Jornalista Fernando Rodrigues.
Diga-se de passagem, ao invés da pressão e das
ameaças que já ocorreram em relação a esse jornalista, o Brasil, o Congresso Nacional e a sociedade
brasileira deveriam estar, como eu quero aqui fazer,
cumprimentando-o, porque ele está buscando resgatar o tipo de jornalismo investigativo e esclarecedor
que a sociedade precisa, e o Brasil, sem dúvida, tem
elementos qualificados para fazê-lo.
Portanto, diante do reconhecimento da existência do crime - porque se aqueles políticos já foram
expulsos de um Partido é porque já se reconheceu o
crime -, a sociedade quer saber, todos querem saber, nós precisamos saber, o Governo precisa saber
o que realmente aconteceu, quem são os envolvidos, qual a culpa, enfim, esse é \Jm sentimento da
e';!Ciedade que não se consegue abafar mais. Todos
querem ver re$p<)ndidas algumas interrogações, tais
corno: esses fatos de compra e de vendl!-, de negociata de vrJto, restringiram-se apenas ao· Estado do
Ar:re? Por que apenas Parlamentares estão sendo
responSFJbilizadc IS?

Sr. Pra$idente, Srls e Srs. Senadores, ninguém desconhece que, havendo Congressistas subo:náveis, existem corruptores. Precisamos saber
quam são eles e onde estão. São intocáveis? Por
~·Je o extremado interesse em pedir a apuração des;.e caso, tanto por parte do Governo, de Ministros,
corno de algum; Governadores em especial, que indu<::ive aiJI'açaram a bandeira da reeleição, deixaram
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os seus Estados e saíram a fazer campanha por
este Brasil afora.
Srs. Senadores, as notícias, as denúncias falam em R$200 mil por apenas um voto. Estão acusando Parlamentares, envolvendo Ministro e Governadores, e estão falando em somas que um trabalhador, um profissional, um operário, um professor,
que ganha em torno de um salário mínimo, levaria
mais de 150 anos para receber.
Portanto, essa denúncia de corrupção, de suborno, esse escândalo precisa ser esclarecido, porque a sociedade brasileira exige e porque já extrapolou as fronteiras do Brasil, infelizmente.
Por isso, não podemos silenciar-nos, omitirnos. E, diante disso, Srs. Senadores, é preciso que
respondamos, neste momento, o que se está querendo esclarecer, quando se pretende, novamente,
adotar medidas "cirúrgicas", "homeopáticas," transformando em únicos culpados apenas dois Deputados - que sequer tiveram o espaço de defesa que
lhes é garantido, corno a qualquer cidadão brasileiro
- quando, mais do que nunca, está evidente que não
existe vendedor sem interessado em comprar; não
existe voto comprovadarnente vendido sem pagador
real e diretamente interessado; em última instância,
não existe corrupto sem a figura, embora muitas vezes "incógnita" e "inatingfvel", do corruptor.
Frente ao que está posto, Srs. Senadores, com
informações novas surgindo todo dia, e que ainda virão, não existe outra alternativa senão, na minha
avaliação, a instalação'imediata de uma CP I, com o
apoio do Governo e da Oposição, integrada por
membros da Câmara dos Deputados e do Senado
Federal, para que sejam apuradas todas as responsabilidades, o que, apesar da consideração, da valoração que damos à Comissão de Sindicância da Câmara, que analisa o fato, somente uma· investigação
mais ampla, detalhada e com maiores poderes poderá responder à altura do que o Congresso Nacional precisa esclarecer à sociedade brasileira.
Esse é o caminho normal e esperado pela sociedade, que - acredito - devemos seguir, a não ser
que esta Casa aceite decidir sobre um processo anteriormente viciado. E, ainda mais, concorde também com a tática dos "panos quentes•, de esconder
o que pode ser encontrado, de desviar a atenção
com "bodes expiatórios", dando-se por satisfeita com
a mera e simples punição de dois Deputados, ou alguns mais, denunciados pela imprensa, e não investigados o sufiCiente por nós.
O Poder Legislativo, Sr. Presidente, Srl's e Srs.
Senadores, tem que manter a credibilidade, e para
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isso, antes de mais nada, é preciso que ele se dê,
reconheça e imponha o seu devido valor; que ele
exerça as suas atribuições na plenitude. Mas isso
não se faz apenas através da cassação de dois Deputados, sem que se enfrente o problemart:s'§a avaliação somente contribui para condénar o Congresso
Nacional por antecipação. De antemão, nós jã vamos admitir que os corruptos estão no Congresso
Nacional, isentando outros Poderes, outros agentes,
outras autoridades de qualquer responsabilidade, ao
mesmo tempo em que avaliza um processo, no mínimo, discutível.
••
Por que abrir mão de nossa prerrogativa, de investigar uma denúncia concreta, a exemplo do que
estã sendo feito pela CPI dos Títulos Públicos, que
vem contribuindo não apenas para o esclarecimento
dos fatos específicos, mas, acima de tudo, para o
aprimoramento da democracia no País, para a valorização das instituições e para o avanço da postura
ética na política brasileira?
Em nome de que nós, Parlamentares, Senadores e Deputados, vamos referendar uma hipócrita
tese de que apenas o Congresso Nacional é uma
"ilha de roubalheira", de tráfico de influência e de
· · · · ·'
desvio de dinheiro público?
Nós não podemos aceitar isso; nós precisamos
levantar a nossa voz e suspender ó proeesso de votação do 'Projeto de Reeleição. Nós não podemos
admitir que somos tudo isso de que nos acusam. Se
baixannos a cabeça e fizennos vista grossa, vamos
continuar, sim, sendo taxados de corruptos e tudo o
· ·· ·
mais que jã citamos.
Certos disso, é que aqui colocamos: somàs'a
ilha ondé tudo de mal e de ruim acontece, cercada
por autoridades federais, estaduais e municipais e
outros membros da sociedade, inteiramente livres e
isentos de toda e qualquer ~ponsabbde nos
I
desmandos verificados.
Acredito, Srs. Senadores, que ainda estã em
tempo de se resgatar a imagem do Senado Federal,
da Cãmara dos Deputados e do Congresso Nacional, como um todo, jã bastante comprometida pela
opinião pública, não apenas pelo comportamento de
alguns dos seus integrantes agora denunciados,
mas também pela postura que normalmente adquire:
de obediência, de silêncio, diante das imposições,
muitas vezes, vindas do Executivo.
Por isso, Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, desde o início dos debates sobre a questão da
reeleição, tenho deixado bem clara a minha posição
sobre este tema, que é a de admitir o direito à reeleição, como princípio, mas de rejeitar a forma pela
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qual a questão vem sendo encaminhada, inteiramente comprometida, por estar propondo a mudança das
regras no meio do jogo, tomando-se, dessa maneira,
um mero casuismo para atender interesses imediatistas.
Tanto para a sociedade quanto para a ordem
jurídica e constitucional, como para o próprio Governo, seria muito mais prudente que o debate em tomo
da reeleição se limitasse apenas - e isso seria uma
sugestão - aos próximos mandatos, o que eximiria
os atuais governantes da pecha de estarem legislando em causa própria e dos riscos que agora tomamse públicos, em dimensões preocupantes, envolvendo até mesmo os mais próximos colaboradores do
Executivo•.
É preciso, portanto, sustar imediatamente o
processo em curso, pois a proposta da reeleição,
aprovada diante das atuais circunstâncias, sem os
devidos esclarecimentos, e marcada pela desconfiança geral, será urna nova violência que se cometerá contra a sociedade brasileira, assim como jã se
fez recentemente, votando, de forma açodada, a
venda da Companhia Vale do Rio Doce, quando a
sociedade pedia debate e maior participação.
· O Sr. Josaphat MarinhO- Permite-me V. Exum aparte?
..
A SRA. EMIUA FERNANDES - Concedo o
aparte ao nobre Senador Josaphat Marinho, com satisfação.
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senadora,
sua observação a respeito da conveniênciade sustar-se a decisão sobre a reeleição, neste. momento,
tem fundamento. Tanto mais razoãvel quanto a imprensa, que noticia que o Sr_ "X", que ainda não se
sabe bem que é, mas que é o titular das gravações,
algumas das quais jã vieram ao conhecimento da
Comissão de Sindicância na Câmara, declara que
tem outras gravações de muito maior gravidade sobre o assunto. Caso seria, portanto, até de fazer-se
com que tais gravações viessem de logo a público,
para que pudéssemos conhecer, em toda a sua extensão, a gravidade das possíveis acusações ainda
por serem feitas. Toda a prudência, portanto, nos recomendaria a aguardar o conhecimento desses fatos
para decisão final da matéria.
A SRA. EMIUA FERNANDES - Agradeço o
aparte de V. Ex", que enriquece o meu pronunciamento, a minha avaliação, a minha modesta contribuição de reflexão para esta Casa. Tenho responsabilidades diante do pensamento manifestado pela
sociedade brasileira e pela sociedade gaúcha, exposto hoje no Editorial de um jornal de grande circu-
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lação no Rio Grande do Sul, o Zero Hora. Lerei apepenso até, no mlnimo, sabennos os resultados dasnas alguns trechos:
·
sa Comissão de Sindicância, porque a própria CoPaís aguarda com grande expectam}ssão pode, na~ suas. in~icações, chamar a atentiva Q. relatório, para conhecer a extensão d~L-.- .~ ça~ e re~saltar a 1mporta~c1a de uma CP I, e o Sen~
irrégularidade e para conferir,, espeeialmen- -- - ~o Já tera ~otado a maténa. Nós te~s a responsab•hdade. ma1or, Srs. Senadores. A Gamara votou, se
te, a disposição do Congresso em reparar
os deslizes dos seus integrantes. Só uma
orgamzou e houve também todo_ um lobby, houve
ampla e transparente depuração poderá detoda uma força: t~a uma pressao. Por outro lado,
volver ao Parlamento a credibilidade abalanós temos denuncias de que alguns Parlamentares
da com 0 novo escândalo. •
venderam o seu voto. Só por esse fato já devíamos
pedir esclarecimentos, para só depois nós, os repreE, mais adiante, ainda diz:
sentantes do País, com a responsabilidade que te•o que está em discussão é o limite
mos de representar os nossos Estados, votarmos
ético do processo de barganha. vigente nas
com a tranqüilidade de que foi um fato isolado e de
votações importantes do Parlamento brasi·
que os responsáveis serão punidos.
leiro - resultado de deformações no sistema
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite-me V. Expartidário e na representatividade congresum aparte?
sual.
A SRA. EMIUA FERNANDES - Com satisfaCabe ao Congresso, neste momento
ção.
em. que está sendo questionado, buscar soO Sr. Eduardo Suplicy- SÉmadora Emitia FerlUções constitucionais para problemas que já
nandes,
Ex- está com inteira razão e sena extrese tomam crônicos e que a cada ano ressur;
mamente importante que os Senadores, que a Mesa
gem com nova roupagem•.
do Senado, que o Presidente Antonio Carlos MagaPortanto, é uma exigência da sociedade. Sabelhães estivesse pensando sobre os argumentos que
mos que a Comissão de Sindicância não tem podeV. Ex- aqui está trazendo. O Senador Josaphat Marires coma tem uma CPI, tanto que um Governadornho já disse, com propriedade, apoiando V. Ex-, que
o do Amâzonas - disse que não virá à Comissão, e
será muito mais· prudente, em defesa desta instituia Comissão não tem poderes para chamá-lo. A CPI
ção, do Senado, do Congresso Nacional, que venhateria.
mos a sustar a votação da emenda à Constituição
Precisa ser esclarecido se o problema denunque estabelece a reelei~o. a~é que tenhamos todos
ciado é localizado ou se é de maior alcance, o que
os dados relativos a· esse episódio, que precisa ser
poderia-atingir, inclusive, o País e os Poderes como
esclarecido. É da nossa responsabilidade, como
um todo.
membros do Parlamento, apoiarmos a constituição
. . O Sr. josaphat MarinhÓ - Permite-me outra
dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. Avalio
intervenção?
mesmo que ela possa ter também a participação do
A...S.RA. EMIUA FERNANDES - Com muita
Senado. Nós do PT, nós do Bloco da Oposição já
honra: liobre Senador Josaphat M~rinho.
assinamos o requerimento para a criação de ComisO Sr. Josaphat Marinho - Ainda se deve
são Mista. Daqui a instantes, receberá o Presidente
Michel Temer, da Câmara dos Deputados, mais de
acrescentar que, embora a Comissão de Sindicância
não tenha a extensão de poderes da CPI, ainda há
210 assinaturas no sentido da constituição de uma
pouco, noticiário da televisão informava Qi.e o PresiCPI. O Governador Amazonino Mendes disse até
que quer comparecer ao Congresso Nacional e presdente da Câmara concedeu mais 24 horas para a
conclusão das averigüações. Isso significa que há
tar esclarecimentos. Mas hoje seria o último dia para
fatos pendentes de esclarecimento. Mas corremos o
isso, a não ser que haja ainda decisão no sentido de
risco de entrar aqui amanhã, na decisão final da maele vir amanhã, dada a prorrogação de 24 horas. O
téria, sem conhecer sequer as conclusões definitivas
que se sabe é que o Relator, Deputado lbrahim Abida Comissão .de Sindicância na Câmara dos DeputaAckel, estará concluindo o seu relatório na noite de
hoje sem ouvir seja o Ministro Sérgio Motta, seja o
dos.
Governador Amazonino Mendes, seja o Governador
A SRA. EMILIA FERNANDES - Por isso afir-·
Orleir Cameli, respectivamente do Amazonas e do
mamos, e a avaliação se dá nesta linha: não volteAcre. Votar amanhã essa rrJatéria sem- esclarecimos atrás na análise, discussão e votação desse
mento devido poderá significar uma marca extremaprojeto. Seria importante que o processo fosse sus-
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mente grave para o Senado Federal. Seria em seu
próprio benefício se o Presidente Fernando Henrique
Cardoso mostrasse que não está tão ansioso com a
aprovação do direito de reeleição. A sua palavra tem
sido dúbia:'tle um lado, diz que precisa haver apuração, de outro, pede aos Lideres de suas Bancadas
de apoio no Congresso Nacional que não assinem o
requerimento de instalação de CPI. O alerta de V.
Exm está na direção correta, Senadora Emília Fernandes.
A SRA. EMIUA FERNANDES - Agradeço o
aparte de V. Exm. Fazemos uma avaliação, uma análise, do que estamos lendo na imprensa e dos fatos
como estão caminhando e _acontecendo dentro do
Congresso Nacional. Amanhã, sem termos os devidos esclarecimentos, sern termos o relatório final da
Comissão de Sindicância da Câmara dos Deputados, o Senado já votará o projeto da reeleição. Quer
dizer, no mínimo, estaremos votando com o desconhecimento, certamente, de fatos significativos que
deveriam ser levados em consideração nesse processo.
Portanto, quero crer que o Presidente desta
Casa, com a :direção, o rumo que tem tomado nas
suas decisões, na forma de administrar e dirigir os
trabalhos, com a competência, com a qualificação,
com a eapacidade de discernimento, certamente,
fará uma reflexão que passará, sem dúvida, pelo
consenso, logicamente, dos Srs. Lideres de todos os
Partidos. O esclarecimento desse fato deve interessar, sim; Governo e Oposição. O esclarecimento de
denúncias nunca teve siglas partidárias; pelo menos
é essa a. linha que eu e a sociedade brasileira desejamos ver seguida.
O Congresso precisa investigar profundamente
·certas - ~1'\Siderações. O editorial do jornal Zero
Hora de llÕje, a que há pouco 'u me referia, ainda
alerta:
"Evidentemente, não se '1stá aqui excluindo a responsabilidade do Executivo,
que também precisa condicionar as suas
ações aos limites da ética".
Portanto, Sr. Presidente, Sr-s e Srs. Senadores, ainda quero crer que o Presidente da República,
que há pouco tempo denunciava •a falta de transparência nas negociações entre o Governo e os Partidos", condenando ainda o "é dando que se recebe"
e o fisiologismo, não poderá agora, sob qualquer .
pretexto, permitir que a verdade seja empurrada
para debaixo do tapete, pois somente o esclareci-
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menta minucioso dessas denúncias poderá comprovar a inocência ou a culpa de quem quer que seja
Idéias econômicas devem cà.minhar juntos com
compromissos democráticos e ética política.
É por isto que reafirmo o meu voto contrário à
reeleição: pela forma casuistica como vem sendo
encaminhada, em total desrespeito à sociedade brasileira. Em última instância, depois de apuradas todas as denúncias que estão vindo à tona, deveríamos dar a palavra final à sociedade, para que ela se
pronuncie sobre essa matéria.
A Sr' Marina Silva - Permite-me V. Ex'! um
aparte?
A SRA. EMILIA FERNANDES - Com prazer,
ouço V. Ex'!
A Sr' Marina Silva - Estou acompanhando o
pronunciamento de V. Ex'!. Penso que o Governo
está cometendo um erro politico muito grande. Primeiro, porque o Presidente Fernando Henrique cardoso vai aos meios de comunicação e diz que as denúncias são graves e precisam ser apuradas com
todo o rigor. No entanto, os instrumentos postos à
disposição do Congresso Nacional e da sociedade
são insatisfatórios, insufiCientes. É como se nós quiséssemos vencer uma guerra em que nossos inimigos estivessem atacando com bomba atômica e nós
com apenas uma funda. A funda é exatamente a Comissão de Sindicância, e o instrumento necessário e
correto para vencermos a guerra contra a corrupção
seria a CPI. Há contradição da parte do Governo,
porque, ao mesmo tempo em que diz que quer investigar, que os fatos precisam ser esclarecidos, não
põe à nossa disposição os instrumentos necessários. Um Partido já reconheceu que as denúncias
são verdadeiras, tanto é que expulsou de suas fileiras os dois Deputados denunciados. Digo que há
contradição do Governo porque é sua Bancada de
sustentação que está impedindo a criação da CPI e
porque o discurso do Presidente é dúbio, contraditório. De certa forma, é desconfortável a forma como
vem sendo enfocado pelo Planalto o problema da
compra dos votos. Diria que, nesse processo de corrupção valeria aquela máxima: "Quem não tem culpa
que atire a primeira pedra•
Não sei por que estão tão temerosos em atirar
a primeira pedra. Aliás, não seria a primeira. Já houve a pedra da cassação de um presidente corrupto,
já houve a pedra da cassação de Deputados no processo da CPI do Orçamento. Quem tem medo de
atirar a terceira pedra? A terceira pedra se chama
CPI. Que ela seja atirada pelos homens e mulheres
de bem deste Congresso, que não querem ver seus
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nomes achincalhados com a velha frase: são políticos. Quem são os políticos para a sociedade brasileira? São aqueles nos quais a sociedade brasileira
identifica todas as suas mazelas, pelo mal praticado
por essas figuras que hoje estamos vernlcr.sirrgir no
Brasil inteiro.
;
A SRA. EMIUA FERNANDES- Senadora Marina Silva, agradeço o aparte de V. Ex".
Sr. Presidente, basicamente, o objetivo principal de minha reflexão nesta tarde é afirmar que não
interessa, não serve nem ao Congresso nem ao Governo manter e votar uma matéria sob suspeita.
Considero equivocada a posição daqueles que dizem que uma CPI traria prejuízoa à estabilização, vivenciada neste momento pela Nação, embora entenda que muitos pontos ainda precisam ser fortalecidos e implementados. Sem dúvida, com a CPI, resgataríamos a credibilidade da classe polftica, ·a
transparência e a lisura do Congresso Nacional e do
Governo Federa~ punindo aqueles que precisam ser
p~nidQ~ e banidos da vida pública, como exemplo de
resgate da ética política que todos nós certamente
desejamos.·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
·
Muito o~rigada. .

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
·.SRA. EMIUA FERANDES EM SEU PRoNUNCIAMENTO:
SUCESSÃO EM JOGO

Anil "lún611a Lemos•
A oposição não 19m votos para ins1alar uma CPI a fim de
investigar
denúncia de conupção na compra de votos para
aprovar a emenda da réeleição na Cêmara Federal. Por isso vai
teAtar o·apoio·popular ~a voz rouca das ruas- pàj! ·~o
Congrasso a IDmar a lnicialiva tão indesej~ pelo governo. Nesta semana. a base de sustentação polftlca àstá fazendo um esforço enonne para impedk, por todos os meios, a Instalação dessa
comissão parlamentar de inquérito.
.
A operação desencadeada pelo governo na $8m8liB passada. criando fatos novos e aiJaindo o PMDB com ·a 1'l011'1911Ção
de dois ministros para o partido, 19m por objeti\'0 sair o mais rapidamenta da crise politica em que foi envolvido a parti' das denúncias publicadas pela Folha de S.Psulo, tendo como origem conversas telefOnicas entra deputados do PFL do N:.re com o~
sário Nan:iso Mendes que gravou tudo e entregou o explosivo
material para o jomai pauriSia.
·
O maior problema do governo continuam sendo as suspeitas, ainda não totalmente esclarecidas, de participação nesse
processo do Minlslro das Comunicações, Sérgio Motta, que, na
prática, opera como coordenador politico do governo e é o auxiliar mais próximo e, portanto, da estrita confiança do Presidente ·
Fernando Henrique Cerdoso. Foi nessa concfoção que administrou
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a conquista dos votos dos deputados acreanos, numa operação
que envolveu diretamente os Governadores Amazonino Mendes
do Amazonas, e Orleir Carneli, do Acre. A oposição enxergo~
nessa crise o trampolim, para melhorar sua pertormance na sucessão presidencial em 1998 e está jogando tudo para aprofundar o desgaste do governo.

• Jomaiista, diretora. da RBSIBrasffia

. INVESTIGAÇÃO PLENA
T ennina hoje o prazo dado pelo presidente da Câmara. Miche! T amar, à comssão de sindicância instaurada para apurar a
denúncia de venda de votos referentes à emendli da reeleição.
.
O pais aguarda com grande .expectatiVa o reialório, para
conhecer a extensão da irregularidade e para conferir, especial-

menta, a disposição do. Congresso em reparar os deslizes da
seus integrantas. Só uma ampla e transparenta depuraÇão poderá devolver ao parlamento a credibilidade abalada com o novo esc!ndalo. A questão, porám, não se resume à emenda da reeleição, que será votada em. Jllimeiro .turno pelo Senado nesta quarta-feira, jé com sua ,ap(O)fiiÇão praticamente assegurada. O que
está em discussão é o limtte ético do prooesso de bàigenha vigente nas votações lmpor1anles do parlamento brasileiro - resultado de· detonnações no sistema partidário e na repre. sentalivicfade congressual.
.
.
Independentemente do que for ~rado pSia.atual investigação, toma-se Inadiável a. criação de mecanismos preventivos
para que'fatls silmilihanles não voltem a oconer. E não há outro
caminho. senão o do apressamento da reforma politica, com a
edoção de instn.mentos · reconhecidamente eficientes para o
. aperfeiçoamento democrático. como a fidelidade partidária, o 1101o
distrital misto, a fixação de percentuais mfrimos de votos para o
acesso ao espaço eleiloral gr'atuilo e a eclição de regras estável
para Iodas aS eleiçõeS. . . • . . . . . . .
.
Cebe áà Congresso, neste momento em que está sendo
questionado, buscar soluções oonstilucionais para problemas que
jé se tomam cr6nicos e que a cada ano ressurgem com nova roupagem. Desde 1991, foram cassados 1O parlamentareS sem que
as portas da corrupção tossem fechadas. Tanto o escândalo do
Orçamento, que apurou a destinação de vemas para currais eleitorais de alguns deputados, como a comercialização de filiações
partidárias. que identilicou a troca de legenda por dinheiro, deveriam tar servido de lição. Mas o parlamento brasileiro continuou a
conviver com um esquema viciado, que toiera e até estimula anomalias como o iotaamento de cargos e concessões diversas. Dai
à comerciafaação deplorável de votos - como a que está sendo
.denunáada- o passo é inuito pequeno. por isso, não basta apenas apurar este caso a responsabifizl;lr duas ou trás pessoas. O
irnpottante é atacar de vez o sistema que Induz à corrupção.
Evidenternenta, não se está aqui excluindo a responsabir.dade do Executivo, que tembém precisa condicionar as suas ações aos Iim~es da ética Ainda que a população brasileira esteja
satisfeita com a estabilidade económica e com o projeto reformador em andamento, há outros vaiaras a preservar para que a democracia braSileira avance no rumo desejado.

SEGUE, NA INTEGRA, DISCURSO
DA SENADORA EMÍLIA FERNANDES:
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REELEIÇÃO:
Sustar o Processo, Instalar a
CPI e Apurar todas as Responsabilidades
Venho a esta tribuna nesta terça-feira, véspera
da votação da reeleição pelo Senado Federal, para
abordar esta matéria que, diante das denúncias do
jornal Folha de S.Paulo, dando conta da compra e
venda de votos, adquire uma nova dimensão, de extrema gravidade, exigindo uma nova postura desta
Casa e de seus membros frente ao terna e também
em relação ao posicionamento final que adotaremos
enquanto instituição.

Debate Desvirtuado
Este terna tomou-se profundamente polêmico e
até mesmo mal interpretado porque, no meu entendimento nasceu e cresceu de forma equivocada,
quando, antes da correta e profunda avaliação sobre
o seu niérito, que deveria ser realizada no bojo das
discussões sobre a refonna político-partidária, colocou a questão em termos de quem era contra ou a
favor da reeleição para o Presidente Fernando Henrique Cardoso, propondo a alteração das regras no
meio do jogo, assim abrindo espaço -para o tipo de
situação que estamos verifiCando agora. ·
Dessa forma, a discussão desviou-se para um
tom personalista, como se o plano, a estabilização,
dependessem apenas de urna pessoa, e não fosse
resultado de programa de Governo, de compromisso
de um partido, ou de urna aliança, como o próprio
Plano Real, iniciado na administração anterior, está
sendo implementado pelo Presidente seguinte.
Portanto, o tema reeleição incorporou novos fatos, cuja avaliação dev~ preceder a posição do Congresso Naciçmal.
Com tais vícios de ·origem, os acontecimentos
. recentemente divulgados, env~endo a compra e
venda de votos, não deveriam causar tanta estranheza a ninguém, pois .nada poderia ser diferente
quando se propõe tal ordem de mudanças na Constituição Federal, no varejo da política Cio dia-a-dia,
quebrando urna tradição histórica, como se fosse
urna mera formalidade legal, que deve ser varrida a
qualquer preço da vida nacional.
Esclarecimento Completo
O povo, senhores Senadores, pelo que assistimos nas ruas, em debates púbrtcos, nas pesquisas
de opinião, ou mesmo através das diferentes manifestações que recebemos em nosso gabinete, está
estarrecido, perplexo, diante dos fatos tomados públicos, através de denúncia do jornalista Fernando
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Rodrigues - que, ao invés de pressão e de ameaças, como já ocorreram, deve receber os cumprimentos de todos por resgatar este tipo de jornalismo
investigativo e esclarecedor.
Diante do reconhecimento da existência do crime, a sociedade quer saber, todos querem saber, e
este é um sentimento que não se consegue abafar,
todos querem ver respondido algumas interrogações, tais como: esses fatos restringiram-se apenas ao
Estado do Acre? ou, ainda, porque se tenta responsabilizar apenas os parlamentares?
Ninguém desconhece que, havendo congressistas subornáveis, existem corruptores. Quem são
eles? Onde estão? São intocáveis? Porque o extremado interesse em impedir a apuração deste caso,
tanto do Governo, de Ministros, como de alguns Governadores em especial, que abraçaram ·a bandeira
da reeleição pelo Pafs afora?
Sr. Presidente; Senhoras e Senhores Senadores:
Estão falando · de R$200 mil ·por· apenas uin
voto; estão acusando parlamentares, ·estão envolvendo ministros, governadores, estão falando em sornas que um trabalhador, um prolissonal, um operário, que ganha salário mfnimo, levaria mais· de 150
anos para receber, · .·
· Está denunciildo corrupção; suborno; escãndalo que extrapolou as fronteiras dó· BrasiL : · ·
Portanto, não podemos silenciar, nos omitir•••
Diante disso, é preciso que respondamos, neste momento, o que está se pretendendo esclarecer,
·quando se pretende, novamente, adotar medidas "cirúrgicas", transforma.ndo em únicos culpados apenas os dois Deputados·- que sequer tiVeram espaço
.de defesa - quando, mais do que nunca, está evidente que não existe vendedor sem interessado em
comprar, não existe voto i::omprbvadaménte vendido
sem pagador real e diretamente interessado, ou, em
última instãncia, não existe corrupto sem a figura,
embora muitas vezes "incógnita" e "inatingível" o
corruptor.

Instalação da CPI
Frente ao que está posto, com informações novas surgindo todo o dia, e que ainda virão, não existe outra alternativa senão a instalação imediata de
uma CP I, com o apoio do Governo e da oposição, integrada por membros da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, para que sejam apuradas todas
as responsabilidades, o que, apesar do respeito que
temos pela Comissão de Sindicância da Câmara,
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----'--------==:..::.====~=======~--que analisa o fato, somente uma investigação mais
admitir o direito à reeleição, como princípio, mas de
ampla e detalhada poderá responder.
rejeitar a forma pela qual a questão vem sendo enEsse é o caminho normal, e esperado pela sociecaminhada, inteiramente comprometida por estar
dade, que acredito, devemos seguir, a não ser que es1a
propondo a mudança das regras no meio do jogo,
Casa aceite decidir sobre um processo anteriormente videsta maneira tom;wdo-se um mero casuísmo para
atender interessesimediatistas.
ciado, e, ainda mais, concorde também oom a tática dos
panos quentes, de esconder o que pode Ser enconúado,
Tanto para a sociedade, quanto para ordem jude desviar a atenção com bodes expiatórios, se dando
rídica e constitucional, como para o próprio Governo,
por satisfeito com a mera e simples punição de dois deseria muito mais prudente que o debate em tomo da
putados, ou alguns, mais, denunciados pela i11'4Jrensa, e
reeleição se limitasse apenas aos próximos mandanão investigados o suficiente por nós.
tos, por exemplo, o que eximiria os atuais governan-

Respeito ao Legislativo

O Poder Legislativo tem que manter a credibili·
dade, mas para isso, antes de mais nada, é preciso
que ele se dê o devido valor, exerça suas atribuições
na plenitude - e isso, não se faz apenas através da
cassação de dois deputados, o que, sem enfrentar o
problema de fundo, somente contribui para, de antemão, condenar o Congresso Nacional e isentar o
Executivo, ou qualquer outro agente, de qualquer
responsabilidade, ao mesmo tempo em que avaliza
um processo no mínimo discutível.
Porque abrir mão de nossa prerrogativa de investigar uma denúncia concreta, a exemplo do .que
está sendo feito através da "CPI dos Títulos Públicos•, contribuindo não apenas para o esclarecimento
de fatos especlficos e, acima de tudo, para o aprimoramento da democracia no País, para a valorização
das instituições e para o avanço de uma postura ética na política brasileira?
Em nome de que, nós parlamentares, senadores, e deputados, vamos referendar essa hipócrita
tese que apenas o Congresso Nacional é uma "ilha
de roubalheira", de "tráfiCO de influências" e de "desvio
de dinheiro público", cercada por autoridades Federais,
Estaduais e Municipais, e outros membros da sociedade iiiteiramente fwres e isentos de t(lda e qualquer responsabilidade nos desmandos verihcados?
Acredito ainda estar em tempo de se resgatar,
a imagem do Senado Federal, da Câmara' dos Deputados e do Congresso Nacional, já bastanie comprometida perante a opinião pública não apenas pelo
comportamento de alguns dos seus integrantes,
mas, também, pela postura de obediência cega ao
Executivo, como tem ocorrido em vários momentos
onde esta Casa abdicou de aprofundar determinados assuntos da maior importância para os destinos
do País e, que, novamente, pode ocorrer.
Porque voto contra
Desde o início dos debates, tenho deixado clara a minha posição sobre este tema, que é a de até

tes da pecha de estarem legislando em causa própria, e dos riscos que agora tomam-se públicos em
dimensões preocupantes, envolvendo até mesmo os
mais próximos colaboradores do Executivo.

Sustar o processo

É preciso, portanto, sustar imediatamente o
processo em curso, pois a proposta da reeleição,
aprovada diante das atuais circunstâncias, sem os
devidos esclarecimentos, e marcada pela desconfiança geral, será uma nova violência que se cometerá contra a sociedade brasileira, assim como jã se
.fez recentemente de forma açodada com a venda da
Companhia Vale do Rio Doce.
Impedir a completa apuração das denúncias,
-que ·são graves e exigem uma apuração imediata,
abrangente e profunda, aliás, exigência da sociedade brasileira expressa em pesquisa divulgada no final de semana, por diversos órgãos de comunicação
.do País, é um desserviço à vida política nacional e
um profundo equívoco daqueles que acreditam estarem, ao agir assim, contribuindo para a estabilidade
social e económica da Nação.
Portanto, eu ainda quero crer que o mesmo
Presidente Fernando Henrique Cardoso que, há
pouco tempo, 'Eiênunciava a "falta de transparência
nas negociações entre Governo e os partidos•, condenando o "é dando que se recebe" e o "fisiologismo•, não poderá, agora, sob qualquer pretexto, permitir que a verdade seja empurrada para debaixo do
tapete, pois somente o esclarecimento minucioso
dessas denúncias e que podera comprovar a inocência ou a culpa de quem quer que seja. · ·
Idéias económicas devem caminhar junto. com
compromissos democráticos e ética política.

É por isso que reafirmo o meu voto contrário a
reeleição, pela forma casuística como vem sendo
encaminhada, em total desrespeito à sociedade brasileira que, em última instância, depois de apurados
todas as denúncias que estão vindo à tona, deveria

----------------------------------------~~==~~---------------------------------
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dar a palavra final sobre o assunto, através de uma
ampla consulta popular.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srl!s e Srs. Senadores, a violência no
Brasil tem sido recriminada por todos os setores da
sociedade. Mas, por incrível que pareça, em vez de
diminuir, tem aumentado. Ne:;ta Casa, nós nos manifestamos mediante apartes quando houve o problema da Candelária, de Carandiru, de Bdorado dos
Carajás, de Corumbiara e da Favela Naval. Enfim,
nós nos manifestamos cada vez que o País se envergonhou de atos extremamente violentos, tenham
eles ocorrido no campo ou na cidade.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, apresentamos discursos sobre crimes hediondos, dando
ênfase especial à área de seqüestros, de balas perdidas nas grandes capitais, principalmente no Rio de
Janeiro, o vertiginoso crescimento da criminalidade
entre os menores, o incremento de casos de violência envolvendo policiais e seus prepostos. Acompanhamos algumas pessoas em audiência com o próprio Ministro da Justiça. Ainda apresentamos projetas sobre a transferência de presos de um Estado
para outro, Cie forma a desorganizar as quadrilhas,
que hoje continuam existindo muitas vezes comandadas de dentro de presídio, às vezes, de segurança máxima. Outro projeto trata da criação de presídios agrícolas, para que o preso .não fique sem atividade e saiba quanto custa produzir alimento. Além
disso terá, como vantagem, a satisfação de ver germinar o que ele próprio plantou com suas mãos. Assim, a manutenção de um preso se tomaria mais barata. Em qualquer lugar do P~fs, não custa menos
de R$500 por mês, com a agrllvante de que esses
homens estão parados e sem produzir. Apresentamos um projeto sobre porte ilegal de armas que terminou sendo um dos utilizados no projeto final que
aprovamos no Congresso Nacional. Mais outro propunha a municipalização da polícia, com o intuito de
quebrar a casca dura e difícil da polfcia político-preventiva, em que o Estado está acima de tudo. Apresentamos também um projeto que procurava reduzir
a idade dos marginais para a punição daqueles que
praticassem crimes, ou seja, a redução da ininputabilidade para 16 anos. Quem pode votar, quem pode
escolher presidente, prefeito, vereadores, também
pode ser responsável pelos seus atos, pelos seus
crimes.
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Apresentamos um projeto sobre a responsabilidade criminal para os casos de omissão no exercício
do pátrio poder: o pai que deliberadamente larga os
filhos na rua, para que virem marginais, para que tomem o destino que queiram, ou seja, que não tem a
responsabilidade da paternidade tem que ser responsabilizado.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a cada
dia a violência cresce mais. E dou meu próprio
exemplo: há vinte anos, no Rio de Janeiro, tentaram
tomar meu carro, e resolvi arrancar. Eram quatro indMduos. Fui fuzilado, levei um tiro nas costas, quebrou-me um braço. Minha mulher, que vinha ao lado,
levou um tiro na cabeça e morreu. Agi fazendo exatamente o oposto: criando um ambulatório ·com o
nome da minha mulher, que atende a pessoas carentes no Rio de Janeiro, na Igreja da Bana da Tijuca. Faz mais de vinte anos que mantenho esse ambulatório.
Pouco tempo depois, tivemos, numa mesma
semana, três filhos assaltados na minha casa. Tornaram o tênis de um, a camisa de outro, o relógio e
o tênis de outro.

Há cerca de três meses, tentaram me assaltar
no Aterro do Flamengo; eia um garoto de uns quinze
anos, dizendo-me: "Tio, ele ali está annado; me passa a grana se não ele lhe fuzila". Fiquei tão indignado, que reagi abrindo a porta em cima dele, que
caiu, e o outro correu. Depois, arrependi-me, pois
poderia ter levado UrJl tiro se realmente o outro tivesse tido coragem.
Tenho centenas de amigos que já foram assaltados no Rio, em Brasllia, na Parafba, em todo o

canto.
Nesta semana, no domingo, safamos de um
jantar --eu e minha mulher -, quando dois marginais
numa rua do Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, às
onze horas da noite, aproximaram-se e nos renderam. Levaram carro e relógio. Enfim, tivemos sorte
de escapar com vida.
Até quando a população, que tem direito à segurança, vai ter que aturar esse estado de coisas? E
o pior é que, procurando saber o que acontecia, naquele mesmo dia, na mesma delegacia, no mesmo
momento, três outras queixas chegavam, nas mesmas condições. Autoridades policiais explicaram-me
depois que não se trata mais de roubo de carro, mas
de seqüestro do carro, porque agora roubam o carro
e pedem um resgate à companhia de seguros. No
caso de um carro caro, pedem R$20 mil ou R$30
mil, ao invés de venderem por R$2 mil ou R$3 mil.

Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, temos
como frear isso. Esse pacote, que na época chamei
de •pacote anticrime·, "pacote antiviolência", tramita
muito lentamente pela burocracia do Congresso Nacional. Será que não podíamos agilizar isso? Será
que não podíamos criar mais instrunientos? Será
que não podíamos dinamizar mais a Justiça, melhorar o treinamento da Polícia, criar a Polícia municipal?
A verdade é que precisamos fazer algo, e é
isso que venho clamar.. Nós Parlamentares, que representamos o povo, precisamos criar condições para
que este estado de violência não continue a crescer.
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. Ex" um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA- Ouço V. Ex", com
muita satisfação, Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Não poderia deixar
de solidarizar-me com V. Ex" e sua excelentíssima
esposa, no momento em que V. ExB, mais uma vez,
é vítima de uma violência inominável nas ruas do'
Rio de Janeiro. Sei da sua coragem pessoal, da sua
disposição de reagir diante desses fatos, mas ainda
há pouco eu lhe dizia, numa conversa pessoal, que,
em tais circunstâncias, é melhor não reagir, porque
ninguém sabe o que vem de pior, inclusive em termos da irresponsabilidade daqueles que nos agridem numa hora como essa. Mas gostaria, ao tempo
em que levo o meu abraço a V. Ex", de dar todo o
apoio ao seu pronunciamento, muito sóbrio e competente, de combate à violência, que procura sobretudo despertar o interesse do Plenário do Senado
para o debate em tomo do problema e das suas soluções, para que possamos pôr fim a essa situação
dificílima em que se encontra a sociedade brasileira,
o que, em p-arte- sabe V. Exl--, é fliiJio da crise económico-social existente, que leva a\certas camadas
da população e o desespero, que é um mau conselheiro.
O SR. NEY SUASSUNA - Agradeço\ enormemente as palavras de V. Ex& e as incorporo a meu
discurso. Agradeço a solidariedade de V. Ex". O
meu objetivo, Senador Humberto Lucena, não é outro senão o de pedir à Direção da Casa que faça tramitar, o mais rápido que possa, todos os projetas
que versem sõbre combate à violência. E, solicitar,
estou fazendo do Plenário, mas vou fazer na própria
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
criemos uma subcomissão temporária para tentar fazer um tour de force para encontrar soluções para
minorar esse problema.

Estou falando do Rio de Janeiro porque a minha experiência está sendo naquele Estado, mas tenho amigos com o mesmo problema em todos os lugares. Aqui em Brasma não está sendo diferente. As
pessoas estão querendo trocar suas casas por apaE-..
lamentos em função da violência. Não há cidade que
não tenha, no nosso País, problemas sérios de violência e segurança.
É preciso que nós, que representamos o povo
brasileiro, nós Senadores, que representamos os
Estados brasileiros, encontremos soluções. Elas
existem. E tanto existem que Nova Iorque acaba de
obter uma queda brutal na violência tomando medidas corretas. As soluções existem. Basta termos
vontade de encontrá-las. É preciso que encetemos
essa luta, porque é impossível que cada um de nós
fique tranqüilo quando um filho sai à rua, pois não se
sabe se volta ou, até mesmo, não temos certeza se
vamos voltar ao nosso lar porque, a cada momento,
existe um óbice, existe urna intranqüilidade, existe
um crime a nos espreitar em cada esquina.
Esse é o meu posicionamento de hoje. Quero
pedir ao nobres Senadores que cada um, dentro da
sua área de competência, ajude, auxilie, para que
possamos ter um Brasil mais tranqüilo, para que
possamos voltar a ter a qualidade de vida que Unhamos há algum tempo. Atemoriza-nos a possibifidade
de a situação piorar ainda mais.
Muito obrigado.
Durante· o discurSo 'do Sr. Ney Suassu-

na, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, filie é
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocfnio, ~ Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo _a palavra ao eminente Senador Gera!Qo
Melo, por permuta com o Senador Ramez Tãbet.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam
Borges. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Emandes Amorim. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Laura
Campos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo
Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BLOCOIPT-5P.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Senador Carlos Patrocínio,
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Sr"s e Srs. Senadores, infelizmente, fato grave ocorreu hoje, pela manhã, na cidade de São Paulo, conforme nota da jornalista Cleusa Turra para o jornal
Folha de S.Paulo:
"Pelo menos duas pessoas morreram
e duas ficaram feridas em )Jm confronto entre 400 famílias de sem-teto e 150 policiais
militares durante desocupação de conjunto
habitacional da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano (CDHU). O local
havia sido invadido há 18 dias.
Um morto foi identificado: é o sem-teto
Crispim José da Silva, de 25 anos. Há informações, não confirmadas, de que outros
dois sem-teto teriam morrido e cerca de 20
policiais militares teriam ficado feridos.
A confusão teria começado após a prisão de um líder dos sem-teto. Os invasores
reagiram com pedradas e foram alvejados
com cerca de 40 tiros.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano pediu à Polícia Militar para
suspender momentaneamente a desocupação, que agora está marcada para o início
desta tarde, às treze horas. Há no local 15
carros e quatro caminhões da PM, um ônibus do Batalhão de Choque, integrantes da
Cavalaria e helicópteros".
Essa notícia é das 10 horas e 10 minutos. Não
sei, exatamente, o que está ocorrendo neste instante.
Certamente, Sr. Presidente, essa notícia indica
a gravidade dos problemas social e habitacional no
Brasil, as difiCuldades para solucioná-los e a maneira como demoram as autoridades, no conjunto dos
governos federal, estadual e municipal, para resolvêlos. ·
..
Ainda ontem, na cidade d~ São Paulo, em
to Amaro, no Largo Treze, alguns milhares de trabalhadores se juntaram numa manifestação, levantando suas carteiras de trabalho e dizendcj que queriam
trabalhar.
·
Se há alguns lugares do Brasil onde as oportunidades de emprego estão em crescimento, em
grandes segmentos do território brasileiro deixam
muito a desejar e a condição de vida da população
mais carente é de grande penúria. O número de pessoas que, na área rural, procura lutar pelo seu direito
à terra e, agora, os que na área urbana lutam pelo
direito à habitação, vem crescendo. Mas a violência,
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, é algo que
deve ser evitado a toda prova.

Sa;;--
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Na última semana, ocorreu em Belo Horizonte
uma manifestação de critica ao Governo Fernando
Henrique Cardoso. É legítimo o direito de manifestação, é importante a liberdaqe de manifestação, mas
quero registrar a minha discordância e condenação
com respeito a um aspecto da manifestação, absolutamente condenável.
Não é do costume brasileiro pessoas encapuzadas na hora de atos de manifestação, muito menos quando usam o capuz para praticarem violêfiCia
contra quem quer que seja. No entanto, na manifestação ocorrida em Belo Horizonte, houve um momento em que algumas pessoas resolveram encobrir
o rosto com a própria camisa e lançar objetos, de
forma violenta, contra policiais militares. Houve também a apreensão, por parte da polícia, de cerca de
oito garrafas contendo combustível, aquilo que se
costuma denominar de coquetéis molotov.
Não se mostrou a explosão de coquetéis molotov, mas aquilo lá soou estranho, porque não é próprio, não é do costume da população brasileira encapuzar-se para fazer protestos. Queremos alertar,
porque quem se esconde para fazer atos de violência significa que lhe falta coragem para realmente
encarar aquilo que é a realidade. ·
Fazer um protesto, dar uma vaia, realizar alguma manifestação, seja contra o Presidente, o Governador ou contra qualquer liderança política, é legítimo, pois é próprio da democracia a liberdade de manifestação pacífica Entretanto, a violência é algo
com que nós, do PaRido dos Trabalhadores, não estamos de acordo.
Dirigentes do PT, alguns dos Deputados Federais, como Tilden Santiago, Nilmário Miranda e outros Parlamentares do PT de Minas Gerais, inclusive
o Presidente do PT de Minas, disseram com clareza
q!Je não é diretriz do Partid9 dos Trabalhadores
·qualquer manifestação com características de violência e que não aprovam aquele tipo de manifestação.
Sr. Presidente, é importante também dizer que
é possível até, quando há manifestantes que usam
um capuz para esconder seu rosto, que haja ali alguma pessoa que esteja procurando se infiltrar na manifestação para, de maneira clandestina, justamente
criar um ato que possa depois vir no sentido da condenação do caráter daquela manifestação. Pode,
portanto, estar ali presente um agente provocador ou
uma pessoa infiltrada que tenha outro propósito.
Precisamos estar atentos para isso. A manifestação com capuz, Sr. Presidente, é própria, por
exemplo, da Ku Klux Klan, uma organização que
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agia, muitas vezes de maneira clandestina, procurando se esconder para, justamente, cometer ates
de violência e em favor da discriminação racial. Não
concordamos com tais práticas e gostaríamos de dizer da preocupação que temos com o caráter dessas manifestações violentas.
;
Sr. Presidente, é preciso conclamar o Governador Mário Covas, o Secretário de Segurança, José
Afonso da Silva, o comandante da Polícia Militar de
São Paulo, com respeito aos ates de violência que
ocorreram na manhã de hoje. A Polícia Militar de
São Paulo já tem muita experiência em lidar com situações de ocupação de edifícios, inclusive edifícios
de habitação popular como o da Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano, em São Paulo.
Não é a primeira vez que a polícia convidou ocupantes de conjuntos habitacionais a se retirar. É lamentável que tenha ocorrido um episódio tão violento
que levou à morte Crispim José da Silva, de 25
anos, um dos trabalhadores do Movimento dos Sem
Tete que estava naquele lugar. É preciso, portanto,
recomendar que haja uma forma de diálogo que evite uma verdadeira guerra civil entre essas 400 famílias de sem-teto e os 150 PMs que estavam nesse
conflito na manhã de hoje, na cidade de São Paulo.
Sr. Presidente, esse episódio chama atenção
para a necessidade de estarmos aqui examinando
instrumentos de política econõmica, que venham resolver melhor o problema social brasileiro. Amanhã
pela manhã, na Comissão de Assuntos Sociais, estará sendo examinado o projeto de lei que autoriza a
União a financiar ~m 50% programas de garantia de
renda mínima, relacionados a ações educacionais
nos diversos Municípios de São Paulo.
Espero que possa haver a disposição por parte
do Governo e da Bancada governamental, inclusive
do Senador Lúcio Alcântara, com espírito corroborador junto à Senadora Marina Silva, 'flue apresentou
voto em separado, com sugestões bastante construtivas, ao projeto de garantia de renda mínima.
Muito obrigado.
;
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroeínio)
Concedo a palavra ao eminente Senador Freitas
Neto. (Pausa.)
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina
Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco/PT-AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, mais
uma vez quero registrar o meu posicionamento com
relação à questão da instalação de uma CP I, para se
investigar esse lamentável episódio da venda de vo-
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tos de Deputados no processo de aprovação da
emenda da reeleição.
Amanhã, nesta Casa, iremos votar um projeto
que muda a Constituição brasileira e que irá assegurar, se aprovado, o direito de o Presidente da República se recandidatar para buscar governar, por mais
quatro anos, este País.
Lamento que a Constituição brasileira, como já
falei anteriormente, venha a ser mudada com o registro, na sua história, no seu processo de aprovação, da compra de votos. Seria uma mudança fraudada, do ponto de vista ético e político. Não seria
uma mudança feita na disputa política, no jogo entre
maioria e minoria. Seria uma fraude, porque considero esse processo de corrupção uma fraude para
uma disputa que, democraticamente, deveria legitimar-se num processo de discussão, num debate,
entre aqueles que têm um posicionamento contrário
e os que têm um posicionamento favorável à matéria.
Por que o Presidente Fernando Henrique Cardoso não quer que uma CPI investigue a compra de
votos? Ao assumir esta posição, o Presidente não
estaria contribuindo para ampliar. as .suspeitas de
que o procedimento ela compra de votos teria chegado muito perto de seu gabinete? São interrogações
que, com certeza, a Oposição e a sociedade brasileira, acima de tudo, estão fazendo.
Ontem, o Porta-Voz da Presidência, Embaixador Sérgio Amaral, reconheceu que a imagem do
Governo está arranhada' com esse ~isódio. Será
então que a boa terapia seria deixar que o tempo e a
poeira da velha política fisiológica cicatrizem este_ ar·
·
ranhão?
Dizem que a memória dos brasileiros é curta.
Será curta mesmo? Ou, ao contrário, não seria apenas a enorme quantidade de crimes e escândalos
impunes, que congestionam a nossa memória e alimentam a descrença cronica dos brasileiros na apuração dos fatos até o fim e a sua conseqüente punição?
.
.
Será que o soCiólogo Fernando Henrique Cardoso acredita que passado este inferno astral, o Governo e o Congresso terão credibilidade para continuar votando as reformas? Como o Governo seguirá
negociando votos no Congresso para aprovar as reformas?
Será que não fiCará a pecha de estar sempre
sob suspeição da sociedade brasileira de que naveria compra de votos? Ontem, fiquei estarrecida
quando vi um Senador da Bancada de sustentação
de Governo, nesta Casa, Senador José Fogaça, di-
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zer que existem aqueles que vendem até voto de pesar. No meu aparte, disse-lhe que se existe quem
vende é porque existe quem compra. Se . existe
quem compra até voto de pesar, quanto mais num
processo de emenda de reeleição, que envolve tantos interesses ou mesmo as tão prqpaladas reformas, tidas pelo Governo como fundamentais para
desengessar o País.
A impressão que fica, Sr. Presidente, é que,
para aprovar a todo custo esse obscuro objeto de
desejo em que se transformou a reeleição, o Governo tomou um caminho quase sem volta. Os nossos
tradicionais políticos fisiológicos, corruptos ou corruptores, devem estar alvoroçados e eufóricos diante
da possibilidade de que mais uma vez tudo poderá
acabar em "pizza". Aliás, o Ministro Sérgio Motta esqueceu-se de avisar que depois de uma boa sauna,
nada como uma boa pizza!
Sinceramente, Sr"s e Srs. Senadores, será
esse tipo de política que· queremos continuar fazi:!hdo em nosso País? Será que um sociólogo, como
nosso Presidente, acredita ser possível reformular
as instituições políticas e avançar na democratização em todos os níveis, sem uma ampla refonna da
própria política?
Ressalto aqui um episódio acontecido comigo
e o ex-Prefeito Jorge Viana: em 1986, Chico Mendes
saiu candidato a Deputado Estadual e eu, pela primeira vez, me lancei como candidata à Deputada
Federal Constituinte, com apenas 27 anos. Algumas
pessoas me diziam que era um sonho uma professora secundária querer concorrer nas eleições. Num
debate dentro da universidade, um de meus adversários dizia que ele era corrupto e corruptor e que o
seu compromisso com .os seus eleitores acabava
após a votação, porque comprava e pagava pelos
seus·votos. Esse episódio fez que Çhico Mendes - e
eu estava a seu lado - dissesse pàra um eleitor que
assim o indagava: ·- Você agora será candidato,
Chico?" Ele respondeu:·- Pois é, estão me colocando nessa fria.• Jorge Viana então lhe diss~ ·- Chico,
se você falar sempre assim, não terá votos, porque
as pessoas pensarão estar lhe fazendo mal." Talvez
agora entenda qúe a "fria" a que ele se referia - à
época era muito jovem para entender -, baseava-se
no fato de ser muito difícil fazer política em um Estado onde prevalece o dinheiro, sendo muito difícil fazer política a pé, enquanto nossos adversários tinham rios de dinheiro para comprar, aliciar votos e
até mesmo fraudá-los.
Infelizmente, com esse vergonhoso episódio,
os acreanos lamentam que os seus representantes
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tenham, mais uma vez, oferecido ao povo brasileiro
o triste espetáculo de uma corrupção que parece estar entranhada no âmago das instituições e da política. Mas esses esquemas de corrupção se encontram em qualquer parte do País, lamentavelmente.
O pior, Sr. Presidente, é que frente às pressões
do Governo para evitar a CPI, o Poder Legislativo deverá ser, entre os Três Poderes, o mais atingido.
Basta ver a evolução das últimas pesquisas de opinião. Dias antes desse escândalo, 75% dos paulistas consideravam a atuação do Congresso regular,
ruim e péssimo, segundo o DataFolha. O prestígio
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, apenas
uma semana após o episódio, caiu 8%. Para quanto
terá despencado o prestrgio do Congresso, que, antes do escândalo, não passava de 12".4.?
Senhoras e Senhores, estamos aqui para resolver os problemas do País e contribuir para a melhoria da vida dos brasileiros. Mas será que, em face
desses episódios, temos credibilidade para debater
os problemas do País em face? Será que a população nos dá esse crédito? Eu não estranharia se
grande parte dos br<~Sileiros, perguntados sobre o
principal problema do Pafs, ·respondesse - lamentavelmente - que são os políticos.

É muito incômodo para quem enxerga na política um ato de decência e dignidade continuar sendo
identificado com esse tipo de atitude e comportamento. Mas mais cflfícil ainda é passar por cima e
não encarar esta unanimidade nacional: a descrença
generalizada nos polfticos. Nós precisamos, Sr. Presidente, encarar o fato e buscar todas 2 forças necessárias para resolvê-lo, doa a quem doer! ..'··· •.· · _
Eu disse anteriormente que quem não tiver culpa nesse processo que atire a primeira pedra. ·Só
existe uma pedra a ser atirada: CPI. ·o~verno, a
Oposição, a Bancada de sustentação do Governo
deveriam trabalhar no sentido de que ela seja instaurada, para que esses fatos lamentáveis sejam devidamente esclarecidos.
·
Neste momento, cabe ao Congresso deixar de
ladq a pressão do Executivo e instalar a CPI o mais
rápido possível. Punindo dois ou três Deputados e
encerrando rapidamente o assunto, estaremos contribuindo para que tudo volte à normalidade. Mas
que nonnalidade? Se for aquela normalidade em
que todos nós continuamos a caminhar sobre os tapetes desta Casa, respirando ar condicionado e buscando negociações inúteis nas quais a maioria prevalece sobre a minoria - muitas vezes pela força do
•toma lã, dá cá" - então eu não quero essa nonnali-
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dada. Prefiro que o Brasil pare para pensar. Não
adianta caminhar com essas pernas.
Gostaria de convidar todos os Srs. Senadores
para fazerem uma profunda reflexão. Gostaria que o
Sr. Presidente Fernando Henrique Cardoso deixasse
um minuto de lado o seu pragmatismp político perigoso e refletisse. Que política estamos construindo?
Para aonde estamos indo? Qual é o projeto político
do grupo que domina a espinha dorsal do Governo e
que está no Planalto, nos Ministérios da Fazenda, do
Planejamento e das Relações Exteriores? Será apenas permanecer 20 anos no poder? Por quê? Para
quê?
Repito: a utilização da bela frase de São Francisco de Assis "é dando que se recebe" é inadequada; mas, infelizmente, a nossa cultura fez dela um
ato de referência aos acontecimentos espúrios que
ocorrem na política b~ileira. No entanto, àqueles
que desejam estender seu mandato em mais quatro
anos e àqueles que buscam conquistar quatro anos
de mandato, cabe a frase do homem da Galiléia "De
que nos serve ganhar o mundo, se perdemos a nossa alma?"

É isto que o Brasil está fazendo: está perdendo
a sua alma, a sua dignidade. Àqueles episódios - os
quais deveriam servir para o engrandecimento da
nossa democracia, para a reflexão dos nossos problemas - acabamos reagindo com atitudes e gestos
que nos levam à vergonha e ao desprestígio frente à
populaçãç.
Amanhã será um dia decisivo para esta Casa.
Se quisennos votar um projeto de mudança da
Constituição brasileira contando com o crédito da sociedade brasileira, é fundamental que primeiro esclareçamos esse lamentável episódio. Foram citados
dois Governadores e cinco Deputados, que, obviamente, têm direito de defesa. N~o adianta cassarmos um ou dois e deixarmos que o Brasil continue
apodrecendo em suas entranhas. Na verdade, o que
está acontecendo é apenas uma pequeQa ferida do
câncer que está apodrecendo as entranhàs das instituições e da política brasileira.
E eu não quero fazer parte disso. Por isso,
questiono a votação da emenda da reeleição. Tenho
convicção de que esta Casa deva esperar pelos devidos esclarecimentos. Se assim o fizermos, talvez a
Nação brasileira comece a respeitar o nosso trabalho e nós recuperemos um pouco da credibilidade
que perdemos nesses anos de trabalho árduo para
muitos e de falcatruas e de indolência para uma boa
parte que envergonha as pessoas que aqui chegam
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pelo seu esforço, para trabalhar em defesa do País.
Muito obrigada.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carios Patrocínio) Concedo a palavra a V. Ex«.
O SR. ADEMIR ANDRADE (PSB-PA. Para
uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, S~
e Srs. Senadores, gostaria de registrar nos Anais do
Senado da República o elogiável editorial do Correio Brazillense. O mais importante jornal da Capital da República, de forma independente e coerente,
hoje lançou um editorial que tem como título "CPI é
a saída".
Depois de uma série de considerações que ficarão registradas nos Anais desta sessão, conclui o
editorial:
"(...) o Correio Braziliense, que sustenta a legitimidade do princípio reeletivo -e
o defendeu em editorial de primeira página -.
sente-se à vontade para afirmar que apenas
uma CPI terá meios de elucidar a suspeitas
que passaram a pesar sobre o Governo
como um todo. Esclarecer tais denúncias
tomou-se prioridade, acima inclusive da reeleição e das reformas, até porque estas perdem substância em conjuntura marcada por
dúvidas e suspeições. •
É evidente, Sr. Presidente, que a solução que
se está querendo dar a um problema de tamanha
gravidade, a fim de deixá-lo restrito a essa comissão
de sindicância formada pela Câmara dos Deputados,
não vai satisfazer a opinião pública ou esclarecer os
fatos.
Percebemos que a base goll!!mista quer nesta
Casa permitir que apenas dois Deputados Federais
sejam cassados. Com isso, morre o assunto. Nós do
Senado Federal nos sentimos envergonhados em
ver na pauta de votação da sessão de amanhã a
emenda para reeleição do Presidente da República.
Diante de um mar de lamas, diante do escândalo da
compra de votos por R$200-mil, envolvendo Deputados Federais, Governadores de Estado e Ministros
de Estado, o Senado se comporta como se nada estivesse acontecendo.
O Senado quer votar a emenda amanhã, e nós
estamos aqui para condenar essa vontade, da base
governista nesta Casa. Entendemos que a emenda
não pode tramitar enquanto não ficar provado o que
de fato aconteceu, enquanto não ficar esclarecido
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quem foram os que se corromperam para votar a
emenda. Não compreendo por que o 'Presidente da
República não deseja que a CPI se instale. Se Sua
Excelência não quer que isso aconteça, é porqueestá a temer alguma coisa; é porque sabe que Ministros seus, Governadores seus, se envolveram na
conquista ilegal, ilegítima, antiética de votos para
que essa emenda fosse aprovada na Câmara dos
Deputados.
Até agora, a Comissão de Sindicância não viu
as contas bancárias dos Deputados acusados. Até
agora não sabe de onde sufgiu R$1 milhão para pagar os cinco Deputados citados no processo. Não foi
quebrado o sigilo telefónico de ninguém. Não foi
quebrado o sigilo bancário de nenhum desses parlamentares. Pretende-se apenas dar uma solução
para punir, para cassar dois parlamentares.
E a questão da legitimidade do processo dessa
votação? Comete-se o absurdo de uma reeleição na
qual um Presidente, um governador, um prefeito se
reelegem sem sair do cargo, ao passo que, se a mulher do Governador quiser ser candidata a Senadora, ele tem de sair do cargo, porque se pressupõe
que o Governador vá usar a máquina a favor da eleição da mulher dele. Ora, como é que ele não tem de
deixar o cargo, quando ele é o candidato?
É um absurdo esse desejo, essa verdadeira
obsessão .-do Presidente da República em querer
continuar no poder a qualquer custo. Pelo que estamos vendo, concluimos que chega a ser a qualquer
custo.
O Sr. José Eduardo Outra- V. Ex" me permite
um aparte, Senador Ademir Andrade?
O SR. PRESIDENTE (Garlos Patrocínio)- Senador José Eduardo Outra, o eminente Senador
Ademir Andrade pediu a palavra para uma comuni.. cação inadiável, não sendo perrnitiflo aparte.
O SR. ADEMIR ANDRADE' - O Senado da
República não deve votar essa emenda amanhã.
Somos radicalmente contrários a essa determinaçao.

I.

Entendemos que o Congresso Nacional deve
constituir a CPI para apurar os fatos dessa situação
que enodoa a todos nós. O Congresso está manchado diante da opinião pública, diante desses fatos e,
se os parlamentares não tomarem uma atitude para
corrigir esses erros, para punir os culpados, estaremos permanentemente levando a culpa de desonestidades que acontecem dentro da nossa casa.
Gostaria ainda de elogiar o Correio Braziliense por sua posição coerente no seu editorial de primeira página de hoje.
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Muito obrigado.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra como Líder, por 30 segundos.
---sena o apar.te qoe âaria a:o·Senador Ademir Andra~~
de.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V.
Ex" tem a palavra como Líder pelo prazo de 20 minutos.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco PTSE. Como Líder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, apenas estranhei que o Líder do Governo
não tenha vindo aqui hoje pedir a transcrição do editorial do Correio Brazlliense nos Anais da Casa,
porque, quando a reeleição estava em votação na
Câmara, e .o Correio Brazlllense fez um editorial
defendendo a reeleição, o Líder do Governo aqui
compareceu pedindo a transcrição. Estranhei que
não tenha acontecido o mesmo hoje, já que o Correio Brazillense pede a instalação da CPI.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio}
Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da
Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bloco PT- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, não
pedi aparte porque não caberia na comunicação inadiável do Senador Ademir Andrade e, por questão
de tempo, também não o fiz na intervenção da Senadora Marina Silva.
No entanto, antes de me pronunciar a respeito
do tema que me trouxe à tribuna, quero dizer ao Senador Ademir Andrade e à Senadora Marina Silva
que eles foram felizes nas abordagens em refação a
esse tema, pois o Congresso Nacional brasileiro
está sob-ll,Uspeita. E por mais que se queira dizer
que já ejpulsaram dois ou que o que está acontecendo na Câmara não está acontecendo no Senado,
o Congresso Nacional brasileiro está sob suspeita, já
que não temos outro instrumento senão uma CPI
que investigue a fundo para provar que não há envolvimento de oum>s Srs. Senadores, ou Governadores, ou Deputados.
Essa não é apenas uma questão que diz respeito ao papel da oposição: diz respeito a cada um
de nós. Se o Presidente da República Fernando
Henrique Cardoso não deseja que seja instalada a
CPI, que busque apoio em sua Bancada de,sustentação no Congresso Nacional; isso não vale para os
mandatos individuais, que devem prestar ao seu
eleitorado e à população todos os esclarecimentos
possíveis.
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Ora, uma coisa é o Presidente da República dizer que não quer uma CP I. Esta se instala a partir de
nossas assinaturas. E estou assinando para que a
CPI seja instalada, não importa se vai atingir esta ou
aquela pessoa. O importante é que estamos usando
uma prerrogativa nossa, de trazer q debate para o
Congresso Nacional. Quem tem medo da CPI? Nossos mandatos devem ser transparentes e passíveis
de crítica. E também temos o legítimo direito de defesa. E o direito de defesa do Congresso Nacional
neste momento se faz pela instalação de uma CPI.
Alguns dizem que •acaba em pizza". Mesmo
que tenham essa concepção - já vi acabar em impeachment e não em pizza -, é preciso que essa
comissão parlamentar de inquérito se instale, é preciso fazer um chamamento a todos os Srs. Deputados e Senadores enfatizando o fato de que não estão pura e simplesmente em jogo um, dois, três nomes, ou alguém do Ministério, ou a vontade do Presidente da República. Todos nós, que pertencemos
a esta Casa, que fomos trazidos pelo voto direto do
povo brasileiro, temos o papel e o dever, já que, nas
bases da sociedade brasileira, se perguntam, se interrogam por que não instalamos ainda essa CPI:
porque não entendem bem como tramitam essas articulações politicas nesta Casa para a instalação de
umaCPI.
Não o faço por um pensamento raivoso, odioso
ou vingativo, faço-o pela defesa, em primeiro lugar,
do Congresso Nacional, depois pelos mandatos individuais que temos nesta Casa e que buscamos da
tribuna, das nossas comissões, prestar contas ao
povo brasileiro do que esse Legislativo tem feito,
seja a Câmara dos Deputados ou o Senado Federal.
Por isso, quero aqui apoiar todas as iniciativas. Estive presente a um ato no Nereu Ramos, onde todas
as representações, lideranças ~forças políticas sindicais estiveram presentes, polque queremos que
essa CPI se instale. E é preciso que saiba o Senado
Federal, quero enfatizar, em que pese, a achar que
não vai resvalar, porque nada temos cqm isso e vamos votar a reeleição, que, neste momento, estamos
sob suspeita.
Não há pressa para tal. A necessidade e a pressa que temos é de instalar a CPI, para investigar, para
devolver a este Congresso Nacional, como bem disse
a Senadora Marina, a credibirldacle que perdemos a
cada instante que deixamos de exercer nossa função
e dar o instrumento de que o povo brasileiro precisa
para a investigação por nós ele~os por eles.
Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores, eu estava numa CPI em Porto Alegre, na quinta-feira, sexta-
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feira e sábado, CPI essa que investiga o trabalho infantil e cuja Presidente é a Senadora Martuce Pinto.
Participa também dessa CPI a Senadora Emília Fernandes e a Deputada Fátima Pelaes. Foi com muita
indignação que tornei conhecimento, em Porto Alegre, de que uma criança havia sido solta nua no
meio de um rodeio. A mídia de todo o País noticiou
isso e fiquei pensando naquela criança negra, de
oito anos - independentemente de ser negra, o que
quero é enfatizar a questão da criança, porque estava em Porto Alegre, juntamente com a CPI, cuidando, investigando a questão do trabalho escravo da
criança e do adolescente. Twemos a oportunidade
de dar flagrantes e constatar que realmente existe
esse tipo de trabalho no Rio Grande do Sul.
Fiquei pensando em como estariam, naquele
momento, os pais daquela criança, colocada nua em
um rodeio, em situação de constrangimento. Tomamos conhecimento do fato pela divulgação de uma
fita de vídeo. O menino fiCou preso em um saco de
estopa. Poderia ter sido uma brincadeira de crianças. Quando criança, tive a oportunidade de participar da brincadeira do saco, mas lá, Sr. Presidente,
Sr's e Srs. Senadores, não se tratava de uma brincadeira: o menino ficou preso dentro de um saco de
estopa e foi carregado por um palhaço em virtude da
iniciativa cruel tomada pelo Prefeito de Pirajuf, José
Cartas Ortega, organizador da festa.
O Prefeito pagou R$10 ao pai, que, necessitado e inocente, permitiu a participação do filho sem
saber que o levaria "àquele grande constrangimento.
lá foi solto o menino e a população que esperava
algo sorria, porque não imaginava que apenas um
menino, uma criança, seria solta, nua, naquele rodeio, como se fosse um animal.
O Prefeito considerava perfeitamente normal
que se soltasse algo no rodeio, mas esse algo. Srs.
Senadores, era que uma criança negra de oito anos,
tratado como um animal. Ele humilhou essa criança,
animalizou essa criança, para o deleite de uma multidão. Isso é uma questão muito séria!
Sei que os grandes temas nacionais são hoje
prioridade em nossos debates e que, mesmo com a
cobertura da mfdia, não tivemos oportunidade de
discutir esse ato cruel de um membro do Executivo.
Na abertura da festa, o Prefeito fez um aviso e eu
trouxe para cá as palavras dele. Prestem atenção ao
aviso que ele fez:
"Tenho uma surpresa para o público a
respeito do locutor". Em seguida, revelou o
segredo: "Há sete anos, este locutor esteve
em Pirajuí e neste período de estada em
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nossa cidade viveu um grande amor de sua
vida, que durou pouco, mas o suficiente
para plantar uma semente que gerou vida. E
agora, senhor locutor, para você, o fruto
deste amor".
Nesse momento, entra o palh~ço no centro da
arena, com um saco nas costas, dando a impressão
de que se tratava de um animal. Mas não era um
animal. O conteúdo foi despejado no chão. Era uma
criança negra de sete anos que o prefeito entregou
ao locutor, um menino nu, negro, pobre, filho de uma
família pobre, negra, sem condições de se defender
e de lutar pelos seus direitos e por sua dignidade.
Além do racismo explícito embutido no ato daquele Prefeito, a "brincadeira" de mau gosto feriu a
dignidade da mulher, pois, se prestannos atenção na
forma como ele fez aquela apresentação, verifiCaremos que a mãe da criança foi exposta ao ridfculo e
que teve sua moral desrespeitada pubficamente naquele momento. O pai também sofreu a mesma humilhação diante da forma como o Prefeito disse que
o locutor tinha vivido o amor da sua vida e que o resultado desse amor era exatamente aquela criança.
O pai sofreu urna humilhação, a mãe foi desrespeitada, e a criança na arena, indefesa, nua, exposta aos
olhares dos presentes, também teve sua dignidade
ultrajada.
A cena "do pretinho pobre e nu, dentro de um
saco• revoltou a população. Quem deixaria seus filhos e filhas, parentes ou amigos passarem por uma
situação semelhante, de humilhação, desrespeito e
constrangimento? Quem de nósTaria isso? Será que
isto aconteceria com uma criança não fosse pobre e
negra? Arlás, não aconteceria, porque jamais se
atreveriam a fazer uma brincadeira dessa natureza
·:--- -..
com um menino loiro e rico.

res~~o

. Quero crer que, com o
que é devido
aos seus familiares, o Prefeito sequer pensou, um
dia, fazê-lo com alguém de sua famHia,' mas faltou
com o respeito a outra famflia.
!
A inc!!qnação passa pela constatação de que,
para o Prefeito este menino é um animalzinho que,
pura a simplesmente, pode servir de troça para as
aberrações de suas graças.
Recebi essa notícia, também, por meio do pároco da Paróquia São Sebastião, daquela cidade,
Padre José Eraldo Germano da Silva, que não conteve a indignação diante de tais fatos e remeteu ao
meu gabinete extensas e detalhadas folhas de faxes, contando esta atrocidade.
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A Constituição brasileira, elaborada em 1988,
representou significativo avanço para a construção
de uma sociedade verdadeiramente igualitária, fraterna e do Estado Democrático de Diretto no que se
refere à defesa dos direitos dos cidadãos, conforme
especifica nos seus artigos 12 , 52 e 2Z7.
Quero enfatizar este último:
"Art. 227- É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e
ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à fiberdade e à
convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência,
crueldade e opressão".
A atitude do Prefeito, Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, feriu todos os princípios constitucionais e artigos que dizem respeito à famflia, à criança
e ao adolescente.
Dentre as leis complementares existentes em
nosso País, o Estatuto da Criança e do Adolescente
determina:
•Art. 232 - Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento:
Pena - detenção de seis meses a dois
anos.•
É isso que me~ o Prefeito. Temos que acionar este dispositivo para que ele cumpra sua determinação. Já a legislação que deu forma aos crimes
de racismo, a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, recentemente votada por esta Casa e sancionada pelo
Presidente da República, que define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor, sujeita o
acusado, em seu art. 20, à pena de reclusão de 2 a
5 anos:
Esse Prefeito pode, perfeitamente, ser enquadrado nesse artigo.
A brincadeira foi longe demais. O que seria um
simples passatempo - coisa normal, na concepção
do Prefeito - toma-se transgressão à lei, punível, inclusive, com prisão: aliás, a infração de várias leis,
como pudemos constatar. É uma afronta à Constituição brasileira e até mesmo ao Senado Federal, que
aprovou, conforme referência anterior, no dia 13 de
maio passado, lei que complementa a: Lei n•
7.716/89, prevendo punições ao crime de racismo.
Portanto, a infeliz idéia do Prefeito de Pirajuí
merece o repúdio de todos nós. Encaminhamos
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essa denúncia ao Ministério da Justiça e à Secretaria de Direitos Humanos, exigindo que medidas jurídicas sejam adotadas no sentido da punição ao referido Prefeito, com bas2 na legislação em vigor, uma
vez que ele tran~reaiu todas as nOSS?S leis de pro·; .
teção ao cidadão.
Sr. Presidente, eu poderia hoje tratár de vários
assuntos importantes, mas não me furtaria de dizer
que, os que estamos no interesse do direito da criança e do adolescente, não podemos nos calar nesse
momento. Isso, no mínimo, seria cumplicidade. Não
quero ser cúmplice de nenhuma prática de racismo,
tampouco de preconceito e de desrespeito à dignidade do ser humano, seja criança- como foi o caso-,
ou adulto, seja negro, branco ou indígena, seja rico
ou pobre.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Senadora Benedita comentou que esteve no Rio Grande do Sul e se
referiu a um caso que considero dramático e grosseiro ao mesmo tempo. Eu me assustei porque a
Senadora disse que se tratava de um rodeio, e como
há muitos rodeios no Rio Grande do Sul, pensei que
esse acontecimento tivesse se passado lá. Está me
informando S. Ex" que ocorreu em São Paulo. Fico
satisfeito que não tenha sido no Rio Grande do Sul,
mas considero dramático que tenha sido no Brasil.
Tem razão S. ·Eit quando demonstra até que ponto
··
chega um País;
Na verdade, não me
pela cBbeça que
esse Prefeito ou essa gente tivesse o objetivo de
desmoralizar, de- "l,umilhar, de espezinhar. Não era
esse o objetivo, ílem dúvida. Mas,~ pelas tantas, as
regras morais, de buscar o que está certo e o que
está errado, caem no ridículo, caem em uma desmoralização tão grande que o cidadão comete atos
como esse. De repente, em um rodeiol cheio de
gente, larga-se uma criança. negra, mas que poderia
ser branca, nua, andando e correndo, para o público
cair na gargalhada. Se é que caiu, porque, na verdade, não tinha por quê.
Essas coisas acontecem no Brasil por uma
questão muito simples: este é o País da impunidade.
Essas coisas acontecem no Brasil por uma razão
essencialmente simples: esse Prefeito não roubou
galinha, esse Prefeito não foi a uma favela e roubou
um pão, esse Prefeito não fez algo que é do costume da gente simples, humilde, fazer, porque quem é

passa

rico, quem tem dinheiro não rouba galinha - esse é
o 'colarinho branco'. Esse rouba dinheiro de banco,
grandes quantias, esse é empreiteiro, é empresa, é
Senador, é Deputado, esse ganha comissão, esse
ganha sei lá o quê. Para esse não acontece nada. E
como não acontece nada, o Prefeito, esse, tem a
certeza de que não vai acontecer nada. Ou a Sena·
dora pensa que vai acontecer alguma coisa com
ele? Alguém nesta Casa imagina que com esse Prefeito vai acontecer alguma coisa? Não vai. E é de repetição de impunidade mais impunidade que os fatos se repetem.
Cassamos um Presidente da República por
corrupção. Cobram-me permanentemente: 'Vocês
cassaram o Presidente, mas onde é que ele está?
Foi julgado?' Não, não foi. Está em Miami, usufruindo os capitais. Afastaram Parlamentares na CPI do
Orçamento. Foram julgados? Não foram julgados.
Com relação ao resto, aos processos, à infinidade
de processos que existem com relação a fatos ocorridos, e com referência aos quais nada acontece,
essa é a dolorosa realidade deste País.
Por isso, apresentei para o debate um projeto
de lei singelo, Sr. Presidente, no qual dou absoluta
prioridade ao processo criminal e judicial em que
está envolvido um cidadão ligado à coisa pública Senador, Deputado Federal ou Estadual, Prefeito,
Governador, Ministro, Presidente - ou encarregado
de empregar o dinheiro público. Se o crime foi praticado exatamente por agentes públicos, esse processo teria prioridade absoluta, Sr. Presidente. Comete
crime de responsabilidade o policial que não apurar
em primeiro lugar esse processo; o promotor que
não decidir se denuncia ou não em primeiro lugar, e
o juiz que não julgar em primeiro lugar esse processo contra Deputado, Vereador, Senador, tesoureiro
ou secretário da Fazenda. Esse processo não pode
ficar na gaveta do delegado de polícia, do promotor;
não pode ficar na gaveta do juiz, sem nunca ser julgado. O projeto que apresentei é para ser submetido
a debate, Sr. Presidente, por meio do qual esta Casa
haverá de apreciá-lo, julgá-lo e analisá-lo. Na verdade, temos que ter o que se chama prioridade para o
que é essencial.
É claro que temos que alterar o Judiciário brasileiro, Sr. Presidente. Tenho outro projeto que trata
dessa matéria. Quero copiar para o Brasil o exemplo
dos Estados Unidos, onde há uma unidade de processo. Acontece até nos filmes policiais americanos.
Comete-se um crime, lá está a Polícia, mas o processo é um só, e quem o coordena é o promotor e o
juiz de instrução. Então, quando ocorre um crime, as
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autoridades chegam ao local; o delegado, o inspetor
de policia, o promotor e o juiz de instrução passam a
acompanhar o caso, e a apuração definitiva começa.
Finda a investigação, há o julgamento, a Justiça as-

stmn!:-

'

No Brasi~ Sr. Presidente, o que acontece é
uma piada, exatamente como o caso PC Farias.
Ocorreu o fato, a Polícia de Maceió assumiu e cometeu um absurdo. Na época, eu disse desta tribuna também o Ministro da Justiça afirmou isso - que
considerar aquele crime passional era algo que não
podia entrar no cérebro de uma pessoa normal, porque se tratava de queima de fonte. Havia outros interesses por trás e não seria a sua namorada, que vivia uma época de tranqüilidade financeira e de namoro, que teria interesse em matar a sua fonte de
renda, a sua galinha dos ovos de ouro.
Inventaram uma forma, enganaram com um
laudo. E agora apa~u .outro, l!ffi terceiro, elaborado pela Comissão designada pelo Juiz, pelo Judiciário, que tam como proposta esclarecer as mortes de
PC Farias e sua namorada. Já havia o laudo do perito de Alagoas que se insurgiu desde o primeiro momento contra a versão apresentada para o crime e o
laudo do perito de São Paulo, cujo nome prefiro não
citar. As acusações contra esse perito são de tal gravidade que ele vai ter que explicar o laudo que apresentou. Cinco peritos afirmam que um fato realmente
grave ocorreu.

Se o processo fosse nos Estados Unidos da
América ou aqui, como quero, não se deixaria uma
·questão dessa gravidade na mão apenas do delegado, na mão apenas de uma facção polftica; mas estaria, ali, desde o primeiro instante, a Polícia Civil, o
promotor e o juiz da instrução.
-;:,·~Creio que vivemo~· um 1110f09nto importante,
Sr. Presidente. A impunidade é\ responsável pelo
que acontece neste País. Não se trata somente da
questão a que se referiu a Senadora; não se trata
somente da questão do ·rndio que foi queimado em
Brasfiia. Sabe-se que dois pobres indigentes nesta
capital são queimados por ano.

Está surgindo um sentimento de amoralidade,
de despreocupação, uma falta de compreensão do
que é certo e o que é errado. Esse sentimento tem
crescido de maneira tal que não sei como vai terminar.
O que sei é que o Congresso Nacional, dentro
desse conceito de Brasil, não está com seu prestígio
e sua criatividade muito alta em relação à sociedade
brasileira.
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Este Congresso viveu um momento importante
no lmpeachment do Presidente Collor, na CPI que
cassou seus parlamentares; mas viveu momentos
difíceis quando não deixou criar a CP! que solicitei, a
CPI dos Corruptores.
Mais uma vez estamos vendo um fato que se
toma corriqueiro neste País: aparece o nome do corrupto, mas e o do corruptor? Pode existir corrupto,
se não existir corruptor? Pode ter alguém que venda
sua consciência, se não tiver alguém para comprála? Pode existir um Deputado que receba R$200 mil,
se não tiver alguém para dar-lhe?
Olhar só para o pobre do infeliz que recebe a
propina, Sr. Presidente, vem desde que o Brasil é
Brasil. Não há interesse em descobrir quem está
corrompendo.
Amanhã, votaremos o projeto da reeleição. Farei um apelo a este Congresso: só há uma maneira
de se votar essa matéria com tranqüilidade, é votar
para que a decisão do Congresso seja submetida ao
referendo popular. O povo vai dizer se aceita, se não
aceita, se quer ou se não quer a reeleição. Aprovado
o referendo, entregando-se ao povo a decisão final
sobre essa matéria, poderemos entender que o que
ocorreu na Câmara foi grave, mas não alterou o final
do processo, porque o final do processo é o povo
que vai decidir.
Todavia, se a matéria for votada aqui no Senado 5em ir para o refei'Ejndo - que eu já defendia antes do que aconteceu na Câmara - , será uma violência pol!tica, pois a tradição do Brasil é não ter reeleição, instituto não previsto nas Constituições de
1891, 1934, 1946, 1988 e também não foi aprovado
pela Assembléia Nacional Revisora de 1993. Ou
seja, em todas as assembléias gerais foi apresentada a emenda propondo a reeleição, mas, em nenhuma ocasião, ela foi apro~.
Votar-se agora a reeleição, retroagindo ao Presidente atual sem referendo, é uma violência política Votar-se a reeleição atual sem referendo, depois
do que aconteceu, na Câmara, é um ato grave que,
sinceramente, não posso entender.
Penso, Sr. Presidente, que o referendo deva
ser aprovado com relativa tranqüilidade. Penso tam·
bém que· há pessoas em tomo do Presidente que
não querem o referendo porque desejam ser "pais"
da reeleição, querem que o Presidente fique devendo a eles, Senador fulano, Deputado beltrano, Ministro não sei do quê, Governador não sei do quê, a
reeleição. Querem dizer: Olha, você foi reeleito pelo
meu trabalho. Fui eu que consegui aqueles votos, fui

MAIO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

eu que facilitei as coisas no Senado, fui eu que colaborei naquele Estado, etc...
·
Há pessoas, Sr. Presidente, que devem estar
tentando exercer um peso político no sentido de se
prestiijiar e se credenciar a futuros favores do Presi"" ·dente porque lhe facilitaram a reeleição. ·
Se o Presidente da República parasse para
pensar, haveria de entender que, pela sua tradição,
pela sua história - volto a repetir, Sua Excelência é
um homem de bem, um homem correto, votei nele -,
que as pessoas que o cercam não estão lhe dando
os melhores conselhos.
Estou sentindo que, em vez de Sua Excelência
fazer desta matéria - a reeleição - sua grande tese,
deveria deixar o povo falar, o povo decidir. Pessoalmente, acredito que o povo se decidirá pela reeleição e o Presidente seria o grande vitorioso, com o
respaldo popular.
No entanto, querem que o Presidente da República seja candidato à reeleição, que passe a reeleição seja aprovada no Congresso, violentando a
Constituição, Uma reeleição maculada, manchada e
tisnada com as interrogações: Comprou. ou não
voto?
··
·
··
Volto a dizer que a questão será muito singela.
Amanhã será votado se haverá ou não referendo.
Se aprovarmos o referendo, Sr. Presidente, esta
Casa viverá um grande dia e haverá de receber os
agradecimentos do Senhor Fernando Henrique Cardoso e d.a sociedade brasüeira, pois, num· momento
de conturbação, o Senado teve a grandeza de superar todas as difiCuldades. ·
·
Se assim não ocorrer, Sr. Presidente, se for
tada a matéria como está, esta Casa haverá de se
perguntar: Casa revisora, para revisar o quê? Será
que o Seoad~ é Casa revisora ou um cartório de.hpmologação de registro de titulas~ Sr. Presidente';-âlgumas vezes até de credibilidade duvidosa?
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE ""(Carlos P~fnio)
Concedo a palavra ao nobre Senador José Alves.
(Pausa.)
.
Concedo a palavra ao nobre· Senador Carlos
Bezerra. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Mauro
Miranda. (Pausa.)
·
Concedo a palavra ao nobre Senador Romero

vo-

Jucá.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL - AR. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, na tarde de hoje,
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dei entrada, junto à Mesa, a um projeto de lei de minha autoria, que recebeu o n11 92, que acrescenta
item ao art. 12 da Lei n2 8.072, de 25 de julho de
1990, alterada pela Lei n2 8.930, de 6 de setembro
de 1994, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos
termos do art. 5 2 , item XLIII, da Constituição Federal.
A proposta pretende, Sr. Presidente, inserir o
item 8 ao art. 12 , que acrescenta à Lei n2 8.072,
como disse, o seguinte _item:
"Será considerado crime hediondo a mediação
para servir à lascívia de outrem (art. 227 do Código
Penal), favorecimento de prostituição (art. 228 do
Código Penal), instalação de casa de prostituição
(art. 229 do Código Penal), rufianismo (art. 230 do
Código Penal) e tráfiCo de mulheres (art. 231 do Código Penal), se praticados contra crianças e adolescentes, assim considerados pelo art. 22, da Lei n!!
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e
do Adolescente).
Pretendemos, Sr. Presidente, seja considerado
crime hediondo a prostituição e a utilização de crianças, que aumenta a cada dia em todo o país.
O jornal O Globo, na sua edição de hoje, traz
matéria sobre fatos ocorridos em Manaus, com a seguinte manchete: "Comerciante acusado de negociar
por R$2 mü menores para prostituição". Pretende.mos que a prostituição infantil e a utilização de crianças, que, como tem sido relatado aqui, ocorre não só
no Amazonas, nos garimpos, mas também em muitos outros Estados da, Federação, seja, a partir da
aprovação desse projeto, considerado crime hediondo e, por isso mesmo, punido com muito mais rigor.
É inadmissível que vejamos e acompanhemos
de braços cruzados o que tem ocorrido no País. Temos visto o estorço desta Casa ao estudar e encaminhar ações para o combate à prostituição infanbl,
ao turismo sexual, enfim, a todas essas ações de exploração do corpo. Quando essa exploração se traduz na exploração de crianças e adolescentes, sem
dúvida alguma, como legisladores, temos de agir
com muito mais rigor.
Portanto, peço prioridade para a tramitação
desse projeto, a fim de que os crimes que acabei de
relatar, previstos nos artigos 227, 228, 229, 230 e
231 do Código Penal, quando forem praticados contra adolescentes e crianças, tenham a classificação
de crime hediondo. S6 dessa forma, agindo com rigor, com severidade, estaremos buscando caminhos
para coibir os fatos lamentáveis que diariamente têm
sido noticiados pela Imprensa. Pediria a V. E~ que
fizesse constar de meu pronunciamento não s6 a íntegra do projeto, mas também a triste matéria publi-
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cada no jornal O Globo, página 11, que retrata o
quadro de sevícia e a utilização de menores para a
prostituição no Estado do Amazonas.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V.
Ex- será atendido nos termos do Regjmento Interno.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. ROMERO JUCÁ EM SEU PRONUN·
CIAMENTO.
PROJETO DE LEI DO SENADO

FEDERAL N" 92, DE 1997
Acrescenta Item ao art. 1°, da Lei n• 8.072, de
25 de Julho de 1990, alterada pela Lei n• 8.930, de 6
de -.nbro de 1994, que dlspõa sobre os c:riiMs
hediondos, nos termos do art. SO, Item :XUI~ da

Conatltulçíío Federal.
Art. 1° Acrescenta-se ao Art. 1°, da Lei n• 8.072, de 25 de
julho de 1990, alterada pela Lei n• 8.930, de 6 de setembro de
1994, o seguinte Item:
VIII - mediação para serllir à lascívia de outram (art. 227),
favorecimenlo de prostituição (art. 228), casa de prostituição (art.
229), rufianismo (art. 230) e tráfico de mulheres (art. 231 ). se praticados contra criançes e adolescentes, assim considerados pelo
art. 2", da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Crian-

ça e do Adolescente).
Art. 2" Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3" Rewgam-se as disposições em contrário.
Justiflcaçíío
Assistimos astarrecklos ao galopante crascimento da cha·
rnada prostituição infantil, que mancha a consciência nacional.
Recentarram, a imprensa deu especial destaque a esse
tipo da prostituição na cidade de Manaus onde crianças da tsnra
Idade são aliciadas e se corrompem vflimas da sanha elo banditismo que se dedica a essa atividada, principalmenta nos centros
urbanos mais pobres do País e nas periferias das grandes cidades.

Esses seres humanos, explorados 1na sua infância a acJo.
lasc:ência, se aspallam por todos os q~es do nosso Brasil,
quer sendo vítimas do chamado 'turismo
que atrai estrangeiros, principalmente, ao Nordasta, quer nos garimpos desorganizados e socialmente desumanos, onde pululam aventumiros a bandidos que, vivendo à margem da lei, e~ a prostituição de nossas crianças. de maneira cruel a Impune.
Aliás, sobra a prostituição Infantil nos garimpos, há de ressaltar-se o excelente tmbalho da lavra do jornalista Gilberto Dirnenstein, que constatou, ln loco, todas as atrocidades praticadas

sexuar,

contra esses criatura.
Portan1D, urge que se dê um basta nessa excrescência e,
dentre outras providências a cargo dos poderes públicos, creio
ser da grande valia que o legislador passe a consídamr os crimes
da mediação para servir à lascívia de outrem, favorecimento de
prostituição, casa de prostituição, rulianismo e lráfico de mulheres
capitulados nos artigos 22.7, 22.8, 22.9, 230 e 231, respectivamente, do Código Penal, oomo hediondos, se foram praticados contra
crianças e adolescentes. Para tanto. proponho o acréscimo da

""- ""

item ao art. 1°, da Lei n• 8.072, de 25 de julho de 1990, que tipifi·
ca aqueles daütos e os considera insuscetlveis de anistia, graça,
indulto, fiança e liberdade provis6ria. cujas penas devem ser cumpridas, integralmente, em regime fechado.
Nestes termos, submeto à consideração de meus ilustres
Pares o presenta projeto de lei, oomo colaboração ao combate da
prostituição infantil, câncer que esgarça e destrói o tecido social
do nosso Pais.
Sala das Sessões, em - Senador Romero Jucá.
COMERCIANTE ACUSADO
DE NEGOCIAR POR R$ 2 MIL MENORES PARA
PROSTITUIÇÃO

Crianças eram escolhidas nas portas dss

oacolas dto periferia da cldsda

Manaus. A policia de Manaus, que investiga a prostituição
Infantil, com base numa série de reportagens do O Globo, descobriu nova fonna de aJiciamento de menores com a prisão do comerciante Arrlonio Carlos de Araújo, de 33 anos, proprietário da
várias lojas de equipamentos de caça e pesca. preso sob acusação de comercializar meninas ainda virgens para outros comerciantes e empresários ao preço de R$ 2 mil Ele as escolhia nas
portas de escolas da periferia da cidade, fazia amizade com as
lamllias e depois de ganhar a confiança de lodos levava as menores para locais combinados com os compradoras.
O comerciante vinha soodo investigado há dois meses. Ele
foi preso pelo delegado Rogérip Tavares, da Delegacia Especializada em Ordem e Politica Social (Deops), através de um manda·
do da prisão assinado pelo juiz da lnfância·e da Jwentude, Antonio Celso da Silva Gloia. As investigações foriun iniciadas a partir
da denúncia de uma de suas vítimas, a menor P, da 13 anos, estudante da sétima série num colégio do bairro de São Ralmundo.
Ela contou ter sido abofdeda pelo comerciante na salda da
escola dia 3 de abril Carlos chegou a fazer amizade com a lamllia da menor e atê a frequentar a sua casa. No dia do aniversário
da menor, ata a convidou para um pessaio de carro.
- Pensei que ele ia me dar um presente -disse a menor.
Ele Vedou os olhos da menina com um pano atê chegar a
um quarto sem janelas, sem cama e que linha um ursinho de pelúcia num canto. Carlinhos saiu e deixou uma muller-cujo nome
não é revelado pela polícia - para cuidar da manioa. A mulher lhe
ofereceu água e disse que ia chegar um l1lPIIZ a quem ela deveria !ratar muito bem. A menor, desconfiada. aproveitou o descuidõ
da mulher e fugiu.

P.,..ntes de comerclants protaa1atn ·
contra prisão
Segundo a polícia O comerciante procurava meninas nas
escolas com idade entra 11 a 13 anos. Quase sempre as menores eram negociadas com pesooas de outros estados ou com
amigos e conhecidos do comerciarrle. Elas eram levadas para
uma case no Parque das Laranjeiras, bairro nobre da cidade,
onde eram drogadas e em seguida estupradas.
O delegado Rogério Tavares tem o depoimento de uma
menina de 12 anos, que foi dopeda, estuprada e obrigada a fazer
sexo oral e anal. A menor contou que foi levada para.uma casa
onde lhe deram um copo com água e que após bebê-lo ficou desacordada por algum tempo e quando se recuperava foi lavada
para um banheiro onde tomou banho e em seguida colocada em
um quarto com dois homens. Um delas a estuprou, enquanto o
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outro assistia sorrindo a fotografando o amigo tendo relações com

a menor.
.• Algumas ~ que lomm procooldas por Carlos Já oonfinnamm na polícia que ala oferecia as meninas por R$ 2 mil. O
comerciante foi levado para a Delegacia Geral. Do lado de tora,
seus parentas, revoltados, protestavam oontm à prisão dizendo
que a mesma era arbitrária, pois o comercian)a nunca teve nenhum problema com a policia. Nervoso, Carlinhos disse apenas
que sua prisão ara uma armação. Só não quis dizer por parte de

quem.
Cópias dos depoimentos tãitos no Daops estão sendo encaminhadas para a Policia Federal e para a Justiça Federal, que
também estão investigando denúncias de tráfico de mulheres e
prostituição Infantil no Amazonas. Ontem. o delegado Cláudio da
Rosa. da Policia Federal, infonnou que a Investigação estará conciulda até o final do mês.

O SR. PRESIDENTE (Càrtos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Renan Calheiros. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Freitas
Neto.
O SR. FREITAS NETO (PFL- PI. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, urna das mais impor-'
tantes cidades do Estado do Piaui, Aoriano, comemorará seu centenário em julho. Com aproximadamente 60 mil habitantes e taxa de urbanização em
tomo dos 90%, trata-se de um dos principais centros
urbanos piauienses.
Sua história se confunde com a própria história
do povoamento do Piaui. A ocupação da área iniciou-se na segunda metade do século XVII, sob a
égide da Casa da Torre, na Bahia, fazendo-se através da extensão dos currais de gado e da tentativa
de apresamento das nações indígenas que dominavam a região. Foi uma das guerras mais truculentas
já movidas contra a população nativa, hoje infelizmente extinta em meu Estado.
Esse epi~6dio se encontra ~gistrado -nas páginas da nossa história, em obra de historiadores
como Odilon Nunes e João Gabriel Baptista - este
úffimo com sua Etnohistória lndfgena dr( Piau(, recentemente publicada, que nos dá conta desse extermínio -e de poetas como o consagrado H. Dobai.
Em um dos mais belos poemas épicos e elegiacos
de nossa literatura e de nOSsa lingua, E/ Matador,
Dobai se refere à •raça extinta, lembrança extinta,
nomes, na~. apagados no próprio sangue•.
Ao término dessa inglória campanha, que se
estendeu até o Vale do Gurguéia, afluente do Parnaiba, dois comandantes da expedição, Domingos
Afonso Mafrense e seu innão Júlio Afonso Serra, fixaram-se no território ocupado. Receberam então ti-

tulo de sesmaria compreendendo 24 léguas em quadra, às margens do próprio Gurguéia. Mais tarde,
essa área foi estendida até o Rio Pamaiba, o que
possibilitou a instalação de muitas fazendas de
gado.
_
Ao falecer, em 171Í, Mafrense doou 30 de
suas fazendas aos padres jesuítas, que as administraram até 1760, quando foram expulsos do Brasil
pelo édito do Marquês de Pombal, no reinado de O.
José I. O Governador da Capitania, João Pereira
Caldas, promoveu o seqüestro e arrolamento das fazendas deixadas pelos jesuítas, dividindo-se em três
inspeções, com os nomes de Canindé, Nazaré e
Piauí.
Da inspeção de Nazaré foram desmembradas
em 1873 as fazendas Guaribas, Serrinha, Matos, Algodões e Olhos d'Água, para a formação do estabelecimento agrícola denominado Colônia Rural de
São Pedro de Alcântara, localizada na margem direita do Rio Pamaiba e entregue à administração do
agrônomo Francisco Parente. FICava a 60 léguas da
capital, Teresina, no lugar denominado Chapada da
Onça.
Pouco antes, a 20 de julho de 1864, a Resolução Provincial n2 543 criara, perto desse ponto, uma
vila com a denominação de Manga, em uma antiga
passagem de gado e de tropas para
Maranhão,
durante as lutas pela nossa independência e durante
o combate à insurreição da Balaiada. Nova resolução, já agora estadual, transferiu a sede da Vila de
Manga para a povoação da Colônia de São Pedro
de Alcântara. VIVia-se o inicio do perfodo republicano, e a povoação passava a chamar-se apenas Colônia. Em 1895, vila e município foram extintos, só
no ano seguinte restabelecendo-se sua autonomia
administrativa.
·
Finalmente, em 189{, o município adquiriu foros de cidade, com o nome de Floriano Peixoto, em
uma homenagem ao consolidador da República. A
escolha dá uma idéia do espirita cívico que sempre
marcou o piauiense. O Presidente Floriano Peixoto
deixara, três anos antes, o poder, fortalecendo o
sentimento de nação e o ideal republicano, o que
despertou a admiração do povo do Piauí; Com o
tempo, o município passou a ser simplesmente Fionano.
Seu desenvolvimento foi facilitado pela mudança de nossa capital de Oeiras, no Centro-Sul, para
Teresina, no médio Pamaiba. Essa mudança, determinada em 1852 pelo Conselheiro José Antonio Saraiva, então Presidente da Província, deslocou o fluxo do comércio da região para os municípios situa-
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dos à margem do Rio Pamaíba, cuja navegação, à
falta de estradas, constituía a única via de transporte
do Estado. Assim se desenvolveu, por exemplo,
Amarante, decantada cidade do poeta maior de nossa terra, Da Costa e Silva, que a celebrizou em um
soneto imortal.
,
Antigo Porto de São Gonçalo, teve naquela segunda metade do Século XIX um rápido desenvolvimento econômico, chegando ao intercâmbio comercial direto com a Europa. Posteriormente, com a
acentuada afluência de Aoriano, esse desenvolvimento passou a centralizar-se na nova cidade. Ela
contaria, além do mais, com o concurso valioso da
colônia síria, pois recebera o primeiro contingente
daquela nação a estabelecer-se em nossa terra.
Destinados originariamente aos seringais da Amazônia, o destino desse grupo de trabalhadores de origem síria foi truncado em Belém do Pará. Assim
chegou providencialmente a nossa Aoriano, constituindo um dos mais expressivos núcleos populacionais da cidade. Contribuiu de forma notável para sua
grandeza e seu progresso.
Floriano, que assim se acha profundamente
vinculada à história de meu Estado, tem-se desenvolvido de maneira expressiva em vários campos de
atividade. Tomou-se ao longo dos anos uma cidade
aberta, com povo hospitaleiro e acolhedor, reduto
das mais destacadas lideranças politicas do Estado,
muitas das quais têm definido o perfil político do

Piauí.
O saudoso historiador Celso Pinheiro Filho,
membro da Academia Piauiense de Letras, informanos em sua "História da Imprensa no Piaur, há pouco reeditado:
"Depois de Teresina, foi Floriano a cidade que,
após seu nascimento, teve imprensa no menor tempo, pois em 1905 apareceu seu primeiro jornal, Vida
Comercial, de que nos dá notrciq Joel Oliveira. •
Ainda segundo o historiador, apareceu a seguir
Sergipe, como órgão de publicidade da firma comercial Nela, Pires & Cia, que pois substitufpo em 1914
pelo O Popular, de responsabilidade do· proprietário
da mesma firma, João Pires Ferreira. Foi um dos órgãos de imprensa de vida mais longa do Estado, durando até 1933. Seguiram-se O Uvro, de 1918 a
1924, órgão dos alunos do Colégio 24 de fevereiro,
dirigido pelo padre Undolfo Uchoa. Em 1920 circula
A Cidade de Floriano, de Antônio Lemos, tendo
como colaboradores os intelectuais João Ferry, Heráclito Sousa e Nelson Cruz. O Floriano manteve-se
de 1925 a 1935, tendo recebido nesse período a colaboração de figuras eminentes de nossa vida públi-
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ca e de nossas letras, como Pedro Borges da Silva,
Osvaldo da Costa e Silva, ex-prefeito e vice-governador do Piauf após o Estado Novo, Veras de Holanda, José Messias Cavalcante e Da Costa Andrade. Finalm~nte, a cidade IJ9SSuiu um jornal fora dos
moldes convencionais: O Libertador, editado em tipografia local pela Coluna Prestes, quando de sua
pas.sagem por Floriano, em 1925.
A presença de uma imprensa atuante nos primórdios de seu desenvolvimento vem demonstrar,
por si só, a pujança intelectual dos filhos de Fioriano
e significa o coroamento de seu progresso material.
Hoje a cidade conta com jamais, emissoras de rádio
e, confirmando seu pioneirismo, com a primeira
emissora de televisão, fora da capital, a ter geração
independente no Piauf.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é com
extrema emoção e com o orgulho de piauiense que
me associo, na qualidade de representante de meu
Estado, às comemorações do centenário de Floriano, a 8 de julho próximo, data que, como vemos, vincula-se profundamente à história do Piauí e à história de nosso País. A cidade de Floriano, à qual sou
ainda afetivamente ligado por laços familiares, terá
com certeza o melhor dos futuros, à altura de sua
grandeza passada e presente.
Durante o discurso do Sr. Freitas Neto,
o Sr. Carlos Patrocínio, 2P Secretário, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Romero Jucá. .

.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocínio,
para uma breve comunicação, pelo prazo de 5 minutos.
O SR. CARLOS PATROCfNIO (PFL- TO.
P.ara uma comuniC61ção. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, eu não poderia deixar passar em branco a data de hoje, quando
o Estado do Tocantins está em festa, sobretudo nossa capital, que comemora o oitavo ano do lançamento de sua pedra fundamental. Palmas surpreende a
todos que a visitam. É uma cidade que, nos moldes
de Brasília, nasceu sob a égide do pioneirismo e
para onde acorreram brasileiros de todos os Estados
da Federação, superando atualmente a casa dos
100 mil habitantes.
Sr. Presidente, é importante destacar o amor à
cidade daqueles que dizem tê-la escolhido para viver, progredir e criar seus filhos. Nesta data importante, quando várias solenidades estão sendo levadas a efeito naquela capital, gostaria que esta home-
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nagem ficasse registrada nos Anais desta Casa.
Provavelmente seja a cidade mais cosmopolita do
nosso País. É a cidade ecológica do terceiro milênio,
pois baseia-se nos requintes da mais modema tecnologia, no que concerne a sua infra-estrutura e ur•· ·
banismo.
I
.
Registro o meu pesar por não ter podido comparecer hoje a Palmas por ocasião desta comemoração, mas gostaria de usar a tribuna do Senado Federal para registrar a nossa alegria, a alegria de todo
o povo tocantinense e enviar o meu abraço de congratulações ao Prefeito Municipal, meu querido companheiro Odir Rocha, e sobretudo ao Governador Siqueira Campos, grande fundador da cidade que
será, sem sombra de dúvida, a cidade do terceiro
milênio.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A Mesa
se soma às colocações de V. ExA e parabeniza o
povo de Palmas pelo aniversário da cidade.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Os Srs.
Senadores Gilberto Miranda, Odacir Soares, Emandes Amorim, Renan Calheiros, Lúcio Alcântara, Gilvam Borges, Francelina Pereira e Onofre Quinan enviaram discursos à Mesa, para serem publicados na
forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex-s serão atendidos.
O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL- AM)- Sr.
Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, o desequilíbrio
da balança comercial do Brasil, em face do crescente déficit, que nos três primeiros meses deste ano jã
ultrapassou 3 bilhões de dólares, começa a preocu-

. ''···'

pa~

Não fora a ajuda de uma boa safra de grãos e
a situação seria ainda mais grave, pois enquanto as
compras no exterior·-cresciam 25°\Yo, as vendas somente aumentavam 21%.
·
· ·
O problema mais agudo, consoante o presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil AEB, o ex-ministro da Indústria e do Comércio; Marcus Vinfcius Pratini de Moraes, consiste
fato de
que somente 6"/o da pauta brasileira de exportações
refere-se aos · chamados produtos dinâmicos; ou
seja, aqueles que se encontram em alta no mercado
internacional.

no

Na realidade, o País está exportando mais produtos de baixa demanda mundial, tais corno minério
de ferro, café, cacau, celulose, alumínio, aço, suco
de laranja e calçados. As importações, ao contrário,
voltam-se, em grande parte, para produtos sofisticados, tais como memória de computador.
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O ex-ministro costuma estabelecer uma curiosa relação entre os produtos brasileiros exportados e
aqueles objeto de importações. Assim, para cobrir a
importação de um computador de 166 MHZ que custa US$4 mil, o Brasil precisa vender 200 toneladas
de minério de ferro, ou 15 toneladas de soja, ou 3 toneladas de alumínio, ou 300 pares de sapato.
É evidente, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, que não se pode esperar que o Brasil, como
num passe de mágica, venha a produzir e exportar
tecnologia de ponta, mas é necessário que algo se
faça para mudar o quadro atual.
Além de solucionar o grave problema cambial,
o aquecimento das exportações constitui importante
fonte geradora de emprego, aspecto que, na atualidade, tanto aflige a sociedade brasileira.
Com o intuito de reduzir a entrada de produtos
estrangeiros, o governo começa a atuar de forma
efetiva ao ecfrtar, recentemente, a Medida Provisória
n2 1.569, que estabelece multa em operações de importação o que, por via de conseqüência, desestimula o financiamento de importações.
Objetivando estimular as exportações· jã conta
o País, desde 1991, com o PROEX, Programa de FInanciamento às "ExportaçõeS;· gerenciado pelo BancO do Brasil, que deverá liberar
de R$1 bilhão
para financiar exportações neste ano. ·. ·: · ·· ·
Ainda em prol do cresCimento das vendas para
o exterior, no ano próximo passado o Banco Nacional . de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES· ériou um progfcuna de apoiO à exportação
de produtos mariufaturados, destinando para tal urna
dotação orçamentaria de US$1 bilhão.·
Outro instrumento atualmente utilizado
promover o volume de exportações de produtos industrializados é o Programa FINAMEX, que tem por
objetivo o financiamento da produção de bens de capital e manufaturados, assim como os serviços associados à venda desses bens. '
· · · O Finamex, portanto; financia a produção, na
fase pré-embarque e a comercialização do bem, na
fase pós-embarque, mediante a atuação de agentes
financeiros da Agência Especial de Financiamento
Industrial (FINAME), entidade vinculada ao BNDES.
. Tal esforço, Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, tenho certeza, há de produzir os efeitos pretendidos pelas autoridades da área econômica e trará a tranqúilidade indispensável para o crescimento
da economia brasileira e a estabilidade monetãria. ·
Todavia, um dos aspectos mais importantes
para elevar as nossas exportações está na redução
drástica e urgente do "Custo Brasil', destacando-se

cema

para
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aí a perversa carga tributária, o sucateamento das
estradas de ferro, a política sindical-corporativista
dos portuários e o péssimo estado de conservação
das rodovias.
De destacar-se, por outro lado, o esforço pessoal despendido pelo Sr. Presidente da República no
sentido de desenvolver uma política de aproximação
com vários países de todos os continentes, visando
o incremento das relações comerciais.
A recente visita de Sua Excelência ao Canadá,
por exemplo, tem como um dos principais objetivos a
busca da redução do déficit brasileiro com relação
àquele país, no comércio bilateral que alcança a
US$1 ,2 bilhão e onde as exportações do Brasil ficam
com apenas US$500 milhões, fruto da venda, principalmente, de cacau, café, bauxita e sapatos.
A delegação de nosso País, nessa visita, teve
como meta aumentar as exportações de sapatos,
que atualrnente não passam dé US$30 milhões para
cerca de US$100 milhões.
Cabe registrar, ainda, que o fantasma da queda brusca de nossas reservas cambiais não chega a
assustar, pois elas têm se mantido estáveis, especialmente por conta dos vultosos investimentos estrangeiros que continuam entrando na economia nacional.
Na realidade, estamos navegando em mares
agitados, mas estou convicto de que, se não houver
omissão governamental no que diz respeito ao controle de abusos nas importações, se se mantiverem
e ampliarem os programas de incentivos e às exportações e, afinal, se medidas eficazes forem adotadas
para reduzir o monstruoso 'Custo Brasil', chegaremos em breve espaço de tempo a porto seguro, capaz de impedir qualqÚer abalo na estabilidade económica do País.
Era o que tinha a dizer,
.
_
O SR. ODACIR SOARES lPFL - RO) - Sr.
Presidente, SrAs e Srs. Senadores, retomo a série de
pronunciamentos que nie impus fazer pa,ra homenagear a passagem do Excelentíssimo Sen!Jor Ministro
da Agricultura, Senador Arlindo Porto (PTB-MG), por
terras de Rondônia, e para documentar a situação
da agricultura rondoniense, sua evolução, e seus
problemas.
O Estado de Rondônia tem nas culturas do
café, do cacau e na pecuária de corte e de leite, as
mais importantes alavancas de sua sustentação económica.
O café rondoniense nasceu sem Mela, sem incentivos para plantar e sem proteção nas horas de
crise. É produto e decorrência da vontade e deterrni-
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nação dos agricultores que chegavam às terras rondonienses, trazendo em suas mudanças, de permeio
a seus pertences, uma sacola com sementes de
café, para as novas semeaduras.
Quando abriram seus lotes, uma das primeiras
tarefas a que se entregaram foi a de plantar uma
área de cafezais, na maioria das vezes, de café arábica, cultivar pouco indicado para as condições de
baixa altitude e do clima quente-úmido de Rondônia.
Mas ousaram e plantaram, sem os ensinamentos da
pesquisa, sem os aconselhamentos da extensão ru-

ral.
Os lotes cafeeiros foram plantados com os conhecimentos e experiência adquiridos em seus estados de origem - Paraná, São Paulo, Espírito Santo.
O Instituto Brasileiro do Café nunca incentivou o cultivo do cafeeiro em Rondônia, e, também, jamais as
autoridades do Governo de Rondônia conseguiram
que a realidade cafeeira do Estado fosse aceita e
amparada pelo IBC.
Apenas a título de reavivar conhecimentos, é
importante dizer que o Brasil é o maior produtor e
exportador mundial de café, além de ser o segundo
mercado consumidor, após os Estados Unidos..
A safra brasileira 1996197 foi de 23,6 milhões
de sacas, que representam quase 30% da produção
mundial. Em 1995, as exportações brasileiras somaram 14,5 milhões de sacas do produto, abastecendo
22% do mercado internacional. A cafeicultura responde por cerca de 5% das receitas externas do
Brasil, tendo atingido 'a cifra de U$2,5 bilhões em
1995; no mesmo período, o consumo interno foi de
10 milhões de sacas, segundo informações contidas
na Coletânia, Estudos Gleba nº 4, "Perfil da Agropecuária Brasileira", publicada pela Confederação Na·
cional da Agricultura.
Atualmente, o parque cafeeiro está basicamen. te localizado na região Sudeste, que concentra 85%
da produção. Conta com 3,1 bilhões de árvores,
plantadas em 2,3 milhões de hectares, espalhados
em mais de 200 mil propriedades rurais, em dois mil
municípios.
Em Rondônia, a área cultivada:, no ano agrícola
1995196, era de 137.730 hectares, com 65,4% da
área cultivada com café conilon (90.075 hectares) e
os restantes 34,6%, cultivados com café arábica
(47.655 hectares). A área de 137.730 hectares era
cuHivada por 20.090 agricultores, com uma área média de 6,8 hectares/agricultor.
A produção colhida na safra 1995/96 foi de
171.235 toneladas de café em coco, que corresponde a 1.783.108 sacos de 60,5 quilos de café be-
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neficiado. O preço do café robusta (conilon), na última semana de abril de 1997, em C~coal, foi de
R$65,00/saca. Se a produção total de café do Estado de Rondônia, de 1.783.1 08 sacas, fosse comercializada a esse preço, resultaria, teoricamente, em R$115.902.020,00 o que ensejaiia uma arrecadação de ICMS (11%) de R$12.74~-;222.20.
A importância da cafeicultura de Rondônia não
está baseada apenas no seu aspecto económico,
mas, principalmente, na sua componente social. A
área cultivada com cafezais, de 137.739 hectares,
está distribuída em 38 municípios, dos 52 municípios
existentes no Estado; a produção está alicerçada no
pequeno produtor, muito embora existam produtores
médios e grandes produtores. Uma fazenda com
200 hectares de cafezais é referida como a maior
área cultivada com café.
A área média cultivada de 6 a 7 hectares de cafezais, com uma -produtividade de 13 sacaslhectare (sacas de 60,5 kg), de café beneficiado, que é a produtividade média para a cafeicultura de Rondônia, corresponderia a uma renda anual bruta de R$5.070,00., ou
seja equivaleria a R$422,50/mês, ou seja, 3,5 saláriosmínimafmês.
Essa característica de ser o café produzido por
pequenos produtores é nacional. Segundo o Presidente da Federação da Agricultura de São Paulo,
Fábio Meireles, o café não é de interesse apenas do
cafeicultor. É de interesse do Brasil, é de interesse
de todo o Pais.
A moeda café, é moeda ouro, apesar dqs dificuldades que episodicamente possam ocorrer. Isso,
porque é produzido com os esforços de milhões de
pequenos agricultores, médios e grandes agricultores, que criam emprego, no setor produtivo, no setor
industrial, no setor de comercialização, no setor exportador/portuário. O café contribui para a sofrida _
balança de pagamentos com US$2,5 bilhões/ano.
No âmbito nacional, a produção está estruturada em
uns 80% de pequenos produtores, com áreas plantadas de, no máximo, 15 hectares. É importante lembrar
que, • ••• por onde passa o café existe sapato no pé".
As informações globais para a cultura do café,
contidas no Anuário Estatístico Agropecuário, 1995,
de responsabilidade da Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação GeraVSeplan-RO e Emater-RO, trazem a área média colhida, em hectares, e
a produção em toneladas de café em coco, para o
período 1993-1994, e as mesmas estatísticas para o
ano de 1995, que figuram no Anexo n2 01.
De forma a não tomar cansativa, essa exposição, com o referencial dos dados oficiais do Anexo
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nv 01, foi preparado um quadro-resumo para o cultivo do café, onde se coloca as informações de área
colhida, produção e produtividade para os Dez maiores municípios produtores. informa-se, ainda, o que
representa, percentualmente, a produção desses
dez municípios maiores produtores, em relação à
produção de café do Estado de Rondônia. A listagem está organizada em ordem decrescente, da
maior para a menor produção, Quadro n2 01.
Café - A produção de café está distribuída em
38 municípios dos 52 municípios existentes em Rondônia. Em alguns municípios, que não estão fiStados
no ANEXO N 2 01, é possível que exista alguma produção cafeeira, mas como o município é de recente
organização e instalação, faltam as informações estatísticas oficiais.
O Estado de Rondônia colheu, em uma área
cafeeira de 137.730 hectares, uma produção de
171.235 toneladas de café em coco, o que corresponde a uma produção de 1.783.108 sacas de café
em grãos, beneficiado. A produtividade no plano estadual foi de 13 sacas/hectare de café beneficiado
(para cada 100 quilos de café em coco equivale 63
quilos de café beneficiado, em grãos).
· : · ·
Os dez Municípios maiores produtores c:ià··caré,
em 1995, colheram, em uma área de 77.2ss hectares, uma produção de 100.458 toneladas de café em
coco, com uma produtividade de 1.300 quilos/hectare. A produção dos dez municfpios maiores pn)clutores de café expressou 58,7% da produção de Rondônia, e a área colhida lõignifiCOu 56,1% da área total
colhida.
··
·
Os municfpios de maior expressão na produção cafeeira dentre os dez Municípios maiores produtores, foram: Cacoal, 24.968 toneladas; Alto Parafso, 15.452 toneladas, Montenegro, 11.250 toneladas (somente estes três municípios produziram
51.270 tonelãdas, o que equivale a 30,0% da prodüção Estadual de Rondônia). ·
·
·
.
Os outros sete municípios que integram 'a lista
dos DEZ MAIS, da Rondônia cafeeira, são: Ouro
Preto do Oeste, Jaru, Machadinha D'Oeste, Nova
Brasilãndia D'Oeste, Rolim de Moura, São Miguel do
Guaporé e Rio Crespo. A produção desses sete rnunicfpios é muito próxima uma da outra, e distribui-se
entre o limite superior das 7.972 toneladas de Ouro
Preto do Oeste e o limite inferior de Rio Crespo, com
6.087 toneladas, Quadro n2 01.
Acrescente-se que no Brasil, no ano de 1996, a
área cafeeira colhida foi de 2,3 milhões hedares, e a
produção foi de 23,6 milhões de sacas. Rondônia
detinha uma área cultivada/colhida de de 137.730
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hectares equivalente a 7,3% da área nacional; e, em
termos de produção, com as 171.235 toneladas, detinha 8,1% da produção nacional. A produção de
café de Rondônia assegura-lhe a figuração de Quarto produtor nacional de Café.
Segundo a monografia da Embrapa/CPAF-RO,
'Aspectos Económicos da Cafeicultura em Rolim de
Moura, Rondônia', foram identificados dois sistemas
de cultivo de café: o tradicional,encontrado na grande maioria das unidades de produção, e o de maior
tecnologia, presente em número ainda reduzido de
propriedades.
O primeiro sistema, cafeicultura tradicional,
consiste no plantio de café de maneira tradicional,
corno é feito na região e em muitas outras regiões
de Rondônia. Plantam-se as mudas de raiz nua, produzida em viveiro da própria fazenda ou lote. O plantio é feito em covas sem adubação, usando-se o espaçamento de 4 x 3 metros. É feita uma desbrota no
primeiro ano, e duas, anualmente, a partir do segundo ano.
As capinas, em média quatro por ano, são manuais. A produção do café inicia-se no terceiro ano,
junto com o controle da 'broca', feito através de
duas ou três pulverizações anuais com inseticida especffico. No sistema tradicional, a lavoura não é adubada. A éOiheita é feita no pano com mão-de-obra
familiar e contratação de serviços de terceiros. O
café é secado dentro da própria lavoura, nos carreadores.
O café é comercializado em coco, mas o pagamento se faz de acordo com a "renda' do café, ou
seja, a quantidade esperada de café benefiCiado, originada do café em coco. Desconta-se do pagamento
a despesa de benefiCiamento. A expectativa de produtividade da lavoura, neste sistema de cultivo, é de
595 quilos/café beneficiadolh~re. no teréeiro, ano
e 645 e 917 quilos/hectare, alternadamente, do quarto ao oitavo ano.
O segundo sistema denomina-se, cafeicultura
com maior tecnologia. Consiste em planiio de mudas
produzidas em sacolas, em viveiro. Considera-e,
neste sistema, que as mudas são compradas e plantadas em covas, sem adubação, no espaçamento de
4 x 1 metro. As desbrotas são executadas com mais
cuidado que no sistema anterior e são, em média,
quatro por ano. As capinas realizadas são manuais,
em média cinco por ano,e químicas, duas por ano.
O controle da 'broca' e adubação foliar são feitos em média três vezes ao ano. A adubação química é feita após o segundo ano, quatro vezes ao ano.
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A colheita, transporte e secagem do café são conduzidos corno no sistema anterior.
A produtividade esperada neste sistema é 719
quilos de café beneficiado/hectare,no segundo ano;
1.364 quilos/hectare,no terceiro; 1,.&:1 O quilos/hectare
no quarto. e· entre 2.727 e 3.644 quilos/hectare do
quinto ao oitavo ano
Não julgo oportuno discutir a metodologia ou
os procedimentos empregados pelo ecqnomista que
efetivou este estudo, mas julgo indispensável passar
aos resultados da pesquisa.
No sistema tradicional, o lucro começa a aparecer no terceiro ano, atinge o valor máximo anual
de R$ 342;00/hectare no quinto ano e, no total para
os oito anos anafisados, alcança R$767,00/hectare_
Para os oito anos, os custos somaram R$ 3.687,00
e as receitas, R$4.454,00. O lucro equivale a 21%
dos custos. Assim, para cada R$1,00 investido na
cafeicultura tradicional proporciona um lucro de
R$0,21 ao produtor ao final de oito anos.
Na cafeicultura com maior tecnologia, o lucro
aparece já no segundo ano, pois nesse sistema considera-se a produção do café a partir desse ano.
Esse saldo positivo aldrnça o valor máximo de R$
1.505,00/hectare no quinto ano é, no total para os
oito anos, atinge R$ 5.869,00!hectáre. Para os oito
anos, os custos somaram R$8.348,00 e as receitas,
R$14.217,00, valores bem acima dos observados no
outro sistema. O saldo dos oito anos (lucro) equivale
a 70% dos custos. ., ,
.
Assim, para cada R$1 ,00 investido na cafeicultura de maior tecnologia obteve-se lucro de R$ 0,70,
ao final de oito anos, um resultado bem mais favorável que o verifiCado na cafeicultura tradicional. .
A cultura do café se mostra corno alternativa
social e economicamente viáveL para a agricultura do
Estado.
~ ::
·
Um dos desafios para maior desenvolvimento
da lavoura é o investimento em tecnologia que, embora exija maior disponibilidade de recursos financeiros e envolva mai::; riscos, pode diminuir o custo de
produção e tomar os agricultores mais competitivos
e mais capacitados a permanecer no mercado, sob
condições de preços menos favoráveis.
O documento produzido pela EMBRAPNCPAF-RO, demonstrou que uma lavoura com
maior investimento em tecnologia produz café a menor custo que uma lavoura de moldes tradicionais no
Estado. É importante que o pequeno produtor se capitalize para intensifiCar o uso de tecnologia e se inserir de maneira mais competitiva no mercado.
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Um dos exemplos de cafeicultor competitivo,
moderno, e qÜe serve para ser mostrado aos cafeicultores de Rondõnia,é o senhor Antonio Alves de
Oliveira, mais conhecido como o "Toninho do Alho',
agricultor de Rolim de Moura. É um dos-agricultores
que faz o cultivo do café adensado, 4,00 metros entre rua e 1,00 metro dent~o da linha utiliZa. insumos e
é considerado o campeão da produtividade de café
no Estado de Rondônia.
O "Toninha do Alho', como prefere ser chamado, diferencia-se na gestão das suas fazendas; possui 26 áreas conduzidas no sistema de parceria
(meiação), suprindo o parceiro com os insumos, e
pagando-lhe a metade de tudo o que produz. A referencia é feita para homenagear um exemplo de trabalho, d9 confumça, e de espfrito público, na passagem de tudo aquilo que aprendeu e faz, aos técnicos, aos extensionistas e aos cafeicultores.
O cultivo do café, foi por algum tempo, negligenciado pelo Poder Público de Rondônia- Governo
Oswaldo Piana Rlho- que estava mais interessado
em diversifiCar a agricultura de Rondônia (em especial a fruticultura), e pouco ou nada trababalhou em
favor das duas agricultura que são a sustentação da
economia do Estado: o café e cacau. Alguns milhares/milhões de pés de café foram arrancados e alguns milhares de hectares de cacauais foram erradicados.
Ao mesmo tempo em que ocorrera esse descaso, verificou-se uma queda de preços no mercado
internacional, o que levou a cafeicultura à desesp<r
rança e ao descrédito. Os preços acusaram entre janeiro/abril 1992, a· cotação de US$66,18/saca, e cairiam, em agosto,ao nfvel mais baixo, em 17 anos,
US$ 50,75/saca, até que o então Ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Senador José Eduardo Andrade V~eira, notável negociador, estabelecesse com
a Colômbia e pafses africanos, a ~lítica de 'retenção de estoques'.
Pouco depois, os preços no mercado internacional começaram a subir. No inicio do llflO-safra
1996197, as cotações médias do café fino !.tipo bica
corrida do Sul de Minas- saca, de 60 quilos, eram de
R$ 99,50. Em Janeiro de 1997, a saca de 60 quilos,
de mesmo tipo de café, oscilava; em média, em torno de R$175,50. Atualmente, ela está cotada em R$
230,00 por saca de 60 quilos.
A escassez do produto é apontada como o
principal motivo das altas nos preços do café. O
mercado vive um momento de forte declínio no volume de estoques. Segundo 'traders' e operadores do
setor, os estoques de café em poder das chamadas

229

nações consumidoras oscilam em tomo de apenas
oito milhões de sacas. há aproximadamente três ou
quatro anos, o volume de estoques ultrapassava vinte milhões de sacas.
Por outro lado, Sr. Presidente, o brasileiro vem
aumentando o consumo de café. Em 1996, as indústrias torrefadoras processaram 11 milhões de sacas
de 60 quilos e a perspectiva da Associação Brasileira da Indústria de Café-ABIC, é de que o volume totalize 12 milhões de sacas em 1997, passando a
atingir 15 milhões de sacas no ano 2.000.
Foi dentro desse quadro de dificuldades para a
cafeicultura de Rondônia, que chegou à Secretaria
de Agricultura, Abastecimento e Reforma AgráriaSEAGRI, um agricultor, um homem acostumados às
lides do campo, que já vivenciara, na sua trajetória a
experiência polftica- (Deputado Estadual de .19921994); refiro-rr~e ao Secretário de Estado da Agricultura Wilson Stteca.
O grande pensador político, Nicollô Machiavelli,
que foi o grande teórico do poder, dizia que o sucesso depende da conjugação de dois fatores: vlrtúque mais do que virtude é um conjunto .de senso de
oportunidade, percepção, estratégia; e fortuna, que
pode ser entendido como sorte, acaso, destino. Assim, entendo, que o Secretário Wilson Sttecca a5s0:.
mou à SEAGRI para redirecionar a ágricultuia .. de
Rondônia, e de modo. particular a cafeicultura, com·
muita percepção e sorte.
·
·
A concepção e. a meta do ·Plante Café era a de
atingir o plantio de cem 'milhões de mudas no ano
agrícola 1996197. Estudos prefiminares indicavam
uma demanda inicial de 85.000 milheiros de sacôlinhas, o que daria para plantar uma área total de .40
a 50 mil hectares de lavouras novas.· .
-· '· ..
Não foi feito até o momento um levantamento
posterior da ação do Plante Café-96197, mas estima- .
tivas confiáveis feitas por técnicos interiorizados nos
diversos municípios, indicam que a meta foi ultrapassada em cerca de 15%, ou seja, foram entregues e
preparadas mudas para o plantio de algo em tomo
de 115 milhões de- mudas. O projeto Plante ·Café
mobilizou cerca de 7.000 agricultores, do que resultaria uma área média de 6,0 hectares para cada pro-·
dutor rural.
··
projeto plante café não contou coin linha de
crédito para o esforço dos pequenos agricultores,
muito embora existam o FNO-especial e estejam disponfveis os recursos do funcafé. em compensação,
a seagri colocou à disposição dos produtores 90 milhões de sacolinhas e mais de 30 toneladas de sementes de café conilon.

o
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feeiro participa. Podemos listar projetes e sub-projeO Programa, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
tos de pesquisa em execução:
foi impulsionado, pela conjuntura favorável dos prea) avaliação de sistemas sustentáveis para a
ços internacionais, pela tradição de quarto produtor
produção de café no trópico úmido;
de café, pela especialização do Estado de Rondônia
b) avaliação de técnicas de manejo para o conna produção de café robusta, e pela presença do es- _ ,
trole de ervas invasoras em cafezal produtivo no Esforçado e otimista Secretário Wilsol,'l Stecca..
tado de Rondônia;
No Ofício N~ 094/96 PRSECR, de 14 de março
c) avaliação de técnicas de recuperação de cade 1996, dirigido a Ministra da Indústria, do (;omérfezais decadentes;
cio e do Turismo, Senhora Dorothéa Wemeck , solid) efeito da consorciação de leguminosas em
citei recursos demandados para o plantio de 40 mil
cafezal adulto no Estado de Rondônia;
hectares, no montante de R$85.200.000,00, com
e) avaliação de germoplasma de café icatu,
R$1.491,00 aplicados no primeiro ano de plantio, ·e
café robusta e café catimor.
Em algumas médias e grandes propriedades,
R$639,00, no segundo ano. O ritmo de plantio devejá se vem colocando em prática o cultivo adensado
ria ser intenso; com 20 mil hectares no primeiro ano;
de cafezais. Alguns cafeicultores estão plantando
12 mil hectares no segundo ano e 8 mil hectares no
em distâncias de 4,00 metros x 1,00 metro (quatro
terceiro ano.
metros entre ·tinhas e um metro dentro da linha. As
Dizia em meu Ofício N2 094/96 PRSECR, que
vezes, em distâncias dentro das linhas mais curtas
a expansão da lavoura cafeeira em Rondônia tinha
de 0,70 metro.
·
como objetivos:
Produtores inovadores chegam a plantar entre
- elevar o volume de produção em, aproximalinhas na distância de 3,00 metros e 1,00 metro dendamente, 1.500.000 sacas de café beneficiado;
tro da linha. Contudo, os produtores ainda não se in- elevar a renda global das propriedades caclinaram a plantar em distâncias mais curtas (2,00
feeiras em R$150 milhões;
metros entre linhas e 0,70 dentro da linha). A modernidade da utilização de material clonai e adensa- proporcionar uma arrecadação suplementar
mantos mais estreitos ainda são desconhecidos na
de ICMS da ordem R$25,5 milhões/ano agrícola cacafeicultura rondoniense.
feeiro;
Na questão da assistência técnica e extensão
- alcançar com o Programa de Expansão e
rural, é de justiça evidenciar que a Ernater-RO dediRecuperação dos Cafezais de Rondônia, um volume
cou-se aos produtores rurais e muito fez em seu bede produção de 3,5 milhões de sacas de café benefinefício. Contudo, com uma retaguarda de pesquisa e
ciado, no ano 2.000.
Conclufa o meu pleito, Sr. Presidente, solicitanexperimentação, ainda incipiente, teve seus esforços
do à Excelentíssima Ministra Dorothea Wemeck: minimizados.
•...Para que Rondônia possa efetivar o Programa
No que diz respeito a melhoria da qualidade do
"plante café", contamos com a indispensável participroduto, informação de preços, organização dos propação de Vossa Excelência, preparando um votodutores, para efeito de comercialização, os resultaproposta ante o Conselho Monetário Nacional, para
a álocação dos recursos indiSPf!nsáveis, oriundos do ~ l.dos são pouco visíveis. Quiçá neste campo resida
"' "uma atividade na qual a Emater-RO deva dedicar-se
Funcafé, que são substanciais".\
forteménte nos próximos anos, mormente quando
Recursos, Sr. Presidente, não faltariam ao
são ampliadas as áreas de plantio e o contingente
Funcafé; produtores da região Sudeste, estão endivide produtores rurais, vê-se voltado para o cultivo do
dados em US$312 milhões com o Fur$lfé, que aincafé.
da conta em caixa com US$350 milhões e um estoque de 13 milhões de sacas de café.
Julgo da maior importância, a partir de agora,
Com todas essas perspectivas, Sr. Presidente,
com o advento e reafirmação do "plante Café", que
não devem os produtores deixar de lado: .
a pesquisa da Embrapa/CPAF-RO trabalhe em esa) práticas agrícolas e de manejo de plantaçõforço participativo com a EMATER, onde a pesquisa
es tendentes a reduzir custos de produção;
+extensão rural+ associação de produtores+ prob) alcançar patamares mais elevados de produtores possam construir melhores dias para a cafeidutividade (basicamente via plantios adensados).
cultura de meu Estado.
Em Rondônia já se vem aplicando uma série
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
de tecnologias geradas e/ou adaptadas pela Embrapa/CPAF-RO, notadamente, estudos sobre alguns
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. ODACIR SOARES EM SEU DISCURSO:
sistemas agroflorestais, dos quais o cultivo do ca-
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5.7.2.3.3. Área colhida,:e produção média, da cultura do café no período de 1992
a 1994, e área e produção do ano de 1995, por munic!pio
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O SR. ERNANDES AMORIM (PPB- RO)- Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, na próxima semana, nos dias 27 e 28 de maio, a Comissão Especial do Endividamento de Estados e Municípios reafiza um seminário com os-GOVernadores e Secretários de Fazenda.
:
Esta Comissão foi criada para proceder o exame de sugestões encaminhadas por governadores,
e das matérias em tramitação nesta Casa, referentes
ao endividamento dos estados e municípios.
Esta questão do endividamento dos estados e
municípios tem chamado minha atenção.
Não apenas porque o Senado não tem exigido
amortização, e a divida tem crescido de fonna extraordinária, devido as elevadas taxas de juro fixadas pelo Governo Federal, com ganhos fabulosos
para o setor financeiro.
Para se ter uma idéia, apenas os juros da divida referente aos títulos emitidos por Estados e Municípios, de dezembro de 1994, a dezembro de 1996,
foi de 21 bilhões de reais.
Esta dívida, retirando-se os valores referentes
a precatórios judiciais, em dezembro de 1994 era de
21 bilhões, e em dezembro de 1996, passou a ser
de 42 bilhões.
Em dezembro de 1996, a dívida interna e extema dos govemos estaduais, era de 99 bilhões de
reais. Deve ser ressaltado, que no perfodo de 1994
a 1996, praticamente nenhum investimento foi efetivado. Este crescimento resulta das taxas de juro.
Significa dizer qu~no perfodo, cerca de 45 bilhões foram transferidos dos Estados e Municípios
para o setor financeiro. Porque do total da divida, 50
bilhões referia-se a divida contratual, e 46 bilhões referia-se a títulos de dívida pública, sobre as quais incidem as taxas de juro ii1!_Eip1as. ~\nas 3 bilhões referiam-se a dívida externa.
Para se ter uma idéia do significado destes débitos, se a partir de hoje, o Senado não. mais autorizasse a renovação da dívida relativa a títulos emitidos por Estados, o Rio Grande do Sul, Minas Gerais,
São Paulo e Rio de Janeiro, comprometeriam entre
35% e 45% de suas receitas para a liquidação dos
títulos já emitidos.
Existe um desequilíbrio no perfil da dívida entre
Estados e regiões.
O Norte e o Nordeste devem pouco, e não são
compensados, apesar de também sofrerem os efeitos perversos deste endividamento generalizado,
porque o Governo Federal não efetua investimentos,
mas desvia recursos para socorrer Estados, Municf-

pios, e bancos falidos, o mais das vezes por má gestão ou irregularidades dos administradores.
Para se. ter idéia deste desequilíbrio, basta
verificar que Estados que comprometem 40% da
própria receita para a amortização de dívidas, ao
ficarem livre do compromisso, com a renovação da
débito, terminam por emprestar dinheiro a juros
menores que os que pagam, para a instalação de
multinacionais de automóveis em seus territórios.
Isto está acontecendo com o Rio Grande do Sul, por
exemplo.
Mas o que me preocupa, também, é que as
operações criadas pelo Governo Federal, e aprovadas no Senado, para o auxílio de Estados e Municf.pios, não está sendo adequadamente fiScalizada.
No caso de Rondônia, por exemplo, a semana
passada, o Juiz da Vara da Fazenda Pública determinou a prisão preventiva de 13 pessoas envolvidas
em desvio de recursos públicos. No rol dos prevenfivados, um Secretário de Estado, um Ex-Diretor da.
Empresa de Energia Elétrica: o coordenador da
campanha publicitária do Governador: um cunhado
do Governador, e um sobrinho.
Estes recursos, 1 milhão e 400 mil reais, foram
desviados da Empresa de Energia Elétrica, e haviam
sido destinadas a esta Empresa pelo Governo do
Estado, em infração a um acordo firmado com a Betronorte, no âmbito do Programa de Ajuste FISCal e
Financeiro dos Estados e Município.
Esta infração, ainda no infcio do ano, foi comunicada pelo Tnbunal de Contas à Empresa de Ener-gia, sob administração da Eletronorte.
Apesar disto, recebi informações do Ministério
da Fazenda, e do Banco do Brasil, de que o Estado
estaria adimplente ao Programa de Ajuste FISCal e
Financeiros dos Estados e Municípios.
O Ministério da Fazenda respondeu com documentos relativos ao cumprimento dos compromissos
financeiros, esquecendo que a adimplência refere-se
as demais condições pactuadas no Programa de
Ajuste.
O Banco do Brasil, encaminhou informação do
Secretário de Fazenda do Estado, de que estava
adimplente ao Programa de Ajuste.
Nos mesmos dias, das informações de adimplência do Ministério da Fazenda, e do Banco do
Brasil, a Justiça determinava a prisão preventiva de
pessoas que desviaram recursos públicos, liberados
em condições que contrariam o Programa de Aj.Oste,
no qual, segundo as autoridades federais, o Estado
estaria adimplente.

-----------------------------~~~~~~~~~c--~~~~~~~~~~~~~~-
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Estes fatos devem ser examinados.
Os governadores sérios, devem procurar separar os próprios pleitos, dos pleitos dos Governadores
sobre os quais paira suspeição.
Não se pode prejudicar'"q~em ar;~da,direito, por
causa de quem anda errado. Mas tàmbém não se
pode beneficiar quem anda errado, por causa de
quem anda direito.
A verdade, Sr. Presidente, é que não se tem
encaminhado procedimentos de intervenção nos Estados, para não prejudicar a tramitação de emendas
constitucionais.
Atualmente, a Constituição proíbe emendas, se
houver intervenção em Estado.
O resultado, é que se registra abusos.

É preciso um freio, e convém que os Estados
sérios individualizem as próprias posições, permitindo-se a esta Casa o tratamento diferenciado, com alternativas de investimentos através dos órgãos do
Governo Federal, nos Estados em que os governantes não hajam com a seriedade devida.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
SR. RENAN CALHEIROS (PMDB :.... Al) - Sr.
Presidente, Srts e Srs. Senadores, ocupo a tribuna
na tarde de hoje a fim de chamar a atenção de todo
o Brasil para o desastre ecológico que ameaça destruir uma das mais belas e importantes formações lagunares de meu estado: a Lagoa Mundaú, que, localizada na grande Maceió, banha também os municípios de Coqueiro Seco, Marechal Deodoro, Pilar e
Santa Luzia do Norte.
.. " ~ " ·
A Lagoa Mundaú está morrendo, soterrada por
toneladas diárias de esgo~o. lixo, detritos, defensivos
agrícolas e despejos Q!,!Jf!!icos industriais. Essa
enorme quantidade de dejetós é ~nçada em seu leito, sem o mfnimo tratamento. Cor\forme as palavras
do prefeito de Santa Luzia do Norte, Deraldo Uma,
"o que antes era água, com profundidade. de até oito
metros, agora é só lama". Naquele muniÇípio, o assoreamento já inviabilizou a chegada de canoas com
o pescado, aterrando cerca de dois quilõmetros quadrados do porto. Em conseqüência desse assassinato ambiental, a lagoa, que já foi considerada, duas
décadas atrás, por cientista de renome mundial, o
maior potencial de produção de alimentos por metro
quadrado do planeta, já não consegue garantir o
sustento da numerosa comunidade pesqueira que se
amontoa em suas margens, muito menos de apoio
às atividades turísticas que dependem acima de
tudo da qualidade do meio ambiente.
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Portanto, a poluição da Lagoa Mundaú é também, e sobretudo, uma tragédia sócio-económica.
Mais de cinco mil pessoas dela dependem para o
seu sustento diário: são pescadores, caladores e
despinicadores de mariscos, transportadores, vendedores e suas respectivas famílias. Este número se
multiplica por 10 quando acrescentamos a enorme
legião de excluídos, formada por migrantes erpulsos
do campo pela falência da agricultura, que dependem do marisco e do peixe como sua única fonte de
alimento.
O pescado escasseia, sua qualidade piora e o
preço do produto, encarecido ainda pelo transporte e
pelos lucros dos atravessadores, toma proibitivo
aquele que já foi o mais tradicional dos hãllitos alimentares nordestinos.
Enquanto isso, Sr. Presidente, as incWstrias
continuam jogando toda sorte de refugos químicos;
as lavouras, descarregando toda sorte de defensivos
e venenos; e o crescimento urbano desordenado e
as favelas sem infra-estrutura sanitária, poluindo as
águas da Lagoa Mundaú com lixo e esgotos domésticos.
A destruição das matas ciliares e de encosta
a5soreia o leito da lagoa e acaba asfixiando peixes e
mariscos. Aqueles espécimes que escapam dessa
devastação apresentam um gosto estranho. o que
os toma impróprios para o consumo durante certos
períodos do ano.
Felizmente, algu!TJéiS vozes corajosas óa comunidade, como a do vereador Afrânio Omena,. da Câmara Municipal de Pilar, já se erguem decididas a
salvar a Lagoa Mundaú dessa morte anunciada Em
seu municlpio, o vereador Omena lidera um movimento que visa a dar um basta à degradação ambiental, através da mobilização de todos os segmentos da sociedade, das autoridades locais e nacional
em um único e gigantesco mutirão. Um mutirão pela
despoluição da lagoa, mediante projetas de desassoreamento, uma fiscalização ambiental rigorosa do
lbama e a canalização e tratamento dos dejetos e
detritos, impedindo .seu lançamento naque\as águas.
Um mutirão contra o desemprego e a fome de deze: nas de milhares de alagoanos, contra o agravamento das desigualdades sociais e regionais no Brasil.
Nas últimas semanas, essa mobilização só fez crescer, contudo agora com o respaldo da União dos Vereadores de Alagoas (Uveal) e das Câmaras Municipais de Santa Luzia do Norte, Satuba, Coqueiro
Seco e Maceió, além do já referido município de Pilar. Para o indispensável respaldo técnico, o movimento está consolidando parcerias com o Instituto

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

234

ANAIS DO SENADO FEDERAL

......................."""""'...............

-------~====~

do Meio Ambiente (IMA), o lbama, o lpama, o Instituto Teotônio Vilela e a Secretaria do Meio Ambiente
deMacei6.
Cabe a nós, parlamentares alagoanos, nordes- tinos e de todo o Brasil, ouvir esse grito de alerta
lançado pelo vereador Afrânio Omena e seus companheiros de luta, envidando todos os esforços ao
nosso alcance para informar, sensibilizar e acionar
os escalões competentes do Ministério do Meio Ambiente, do lbama, do Ministério do Planejamento e
de suas Secretarias de Política Regional e Saneamento.
De minha parte, assumo desde já o compromisso solene, perante essas comunidades e entidades, de lutar pela aprovação de verbas para as
obras de despoluição da Lagoa Mundaú no Orçamento Geral da União de 1998, a exemplo do que fiZ
quando presidente da Comissão de Orçamento, carreando recursos para obras importantes em Maceió,
todas de enorme relevância social: construção e ampliação do sistema de abastecimento de água Pratagy; infra-estrutura urbana do vale do Reginaldo; ações de saneamento básico no riacho Salgadinho;
equipamento-do Hospital Universitário; macrodrenagem do Tabuleiro dos Martins; conclusão da nova
planta industrial do LIFAL (Laboratório Industrial Farmacêutico de Alagoas S/A), construção do prédio
anexo ao Tribunal Regional Federal; construção da
penitenciária masculina de Alagoas; e reforma do
·presídio São Leonardo; além de iniciativas em apoio
ao desenvolvimento do turismo. O que comprova
meus compromissos com Maceió.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, salvar a
Lagoa Mundaú é lavrar um tento decisivo a favor da
vida, da natureza, de um desenvolvimento ecologicamente sustentável e socialmente justo - para Alagoas e para o Nordeste do Brasil. .
Era o que tinha a comunicar,\Sr. Presidente.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) Sr. Presidente, Sa45 e Srs. Senadores, passou-se
uma década desde o trágico acidente radiológico de
Goiânia, em 1987, no qual extensa contaniinação radioativa com Césio-137 traumatizou uma grande cidade brasileira e todo o País. As dores, as dúvidas e
as lições daquele drama ainda estão entre nós, devem preocupar-nos e delas temos o dever de extrair
maior conhecimento e sabedoria.
O mundo, e nós, já conhecíamos as explosões
nucleares de Hiroxima e Nagasaki, ao final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Nelas, além das
dezenas de milhares de vítimas das explosões, assistiu-se à morte lenta, à mutilação, às doenças crõ-

MAIO 1997

=~===:;;;.._..,.;.·-~..;..._.,;

nicas que, por contaminação radioativa, vitimaram
milhares de sobreviventes. Aprendemos, então, a temer, não apenas as terríveis armas nucleares, mas
também as seqüelas da radioatividade descontrolada, ameaça potencial presente em qualquer tecnologia radiológica e nuclear.
No entanto, por muito tempo, essa ameaça esteve associada apenas às armas e usinas nucleares.
O mundo levou um susto, em 1979, com um vazamento radioativo, limitado, na usina nuclear de Three
Mile lsland, nos Estados Unidos. Em 1986, em Chernobil, na então União Soviética, um vazamento radioativo muitíssimo mais grave apavorou toda a Europa. Foram dezenas as vítimas fatais e fontes não
oficiais falam em números mais elevados.
No entanto, dada a usual cautela com que são
manuseados os materiais radioativos nos equipamentos médicos, poucos poderíamos imaginar que
deles pudesse advir um acidente tão traumático
corno foi o do Césio-137 de Goiânia.
A seqüência de eventos fatais começou em 13
de setembro de 1987 na Avenida Paranaíba, centro
de Goiânia, num casarão abandonado onde havia
funcionado uma clínica de tratamento de câncer, o
·Instituto Goiano de Radioterapia. Dois caladores de
sucata de lá roubaram uma bomba de Césio-137, ·irresponsavelmente deixada pelos médicos proprietários da clínica. O material foi vendido ao Sr. Devair
Ferreira, dono de um ferro velho na rua 57. O Sr.
Devair desmontou o cabeçote da bomba de césio,
encantou-se com o brilho azulado da pedra que dali
retirou, e passou a presentear com pedaços dela parentes, vizinhos e amigos. Todos passaram a ficar
expostos à gravíssima agressão radioativa do material, além de contaminar seus objetos de uso pessoal, as casas, as ruas, o sistema de esgoto.
Passados alguns dias, a mulher de Devair observou a ligação entre a bela pedra e as doenças
que começaram a acometer a vizinhança. O próprio
marido já perdia cabelos e dentes. Ela entrou em
cantata com as autoridades da Vigilância Sanitária
Duas semanas haviam transcorrido do roubo do casarão. O Governo Estadual (Governador Henrique
Santilllo) entendeu a gravidade da situação, tornou
algumas medidas de emergência e convocou a Comissão Nacional de Energia Nuclear CNEN, órgão
federal responsável pela fiscalização e controle das
fontes radioativas. Foi montada uma grande operação para atacar o problema, numa parceria do Governo Estadual com a CNEN.
Naturalmente, o pânico e o pavor instalaram-se
na cidade. Era uma catástrofe sem precedentes, o
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maior acidente radioativo dessa natureza, e em plena área urbana. A radioatividade, recurso terapêutico moderno indispensável, havia-se transformado
em monstro ameaçador e descontrolado. E o pânico
propagou-se ao resto do país, na forma de discriminação irracional contra as pessoas• e as coisas de
Goiânia e de Goiãs. Moradores de Goiânia eram rejeitados em hotéis de outros Estados. Caiu drasticamente o comércio interestadual com Goiás.
Aos poucos, os recursos modernos da medicina e da tecnologia nuclear, devidamente mobilizados
e aplicados pelas autoridades públicas, permitiram
controlar a situação, limitar os danos e tratar adequadamente o desastre. Havia que identificar, isolar
e medicar as pessoas seriamente contaminadas. O
tratamento especializado foi concentrado no Hospital
Naval ~aremo Dias, no Rio de Janeiro.
· , O tratamento incluía a ingestão de Azul da
Prússia, que promovia a descontaminação por via
dos intestinos. Os doentes tomavam numerosos banhos diários, procurando-se a descontaminação via
poros da pele. Naturalmente, tentou-se conhecer e
aplicar, além do que já sabia a medicina nuclear brasileira, .o que pudesse de útil vir do exterior. No en. tanto, mesmo in~acionalmente, a medicina não
·tem ~lução milagrosa para contaminação radi~ti
va. Quatro doentes morreram. Fontes não ofiCiais
chegaram á identificar, nos meses que se seguimm,
. mais oito mortes atribuíveis ao acidente.
·
..
Cento e doze mil pessoas foram submetidas a
teste de. dosagem radioativa. Desse total, cento e
.dezoito foram identificadas como vitimas do CésiQ.
Se num primeiro momento cuidou-se .de atender as vitimas, a preocupação seguinte passou a ser
descontaminar a.cidade. Felizmente, a área contaminada era bastante concentrada. Na região da rua õl,
casas; escolas e ruas inteiras fljlram des()CUJ?B.das e
os moradores instalados provi5Griamente .num estádio, deixando todos os seus pertences para trás. Os
técnicos da CNEN, com o apoio da Polípia Militarestadual, passaram a medir a contaminação de objetos, casas, pisos, eriC8namentos; tratarem de removê-los, quando perigosos, e embalá-los adequadamente. Foi-se reunindo sistematicamente o chamado
lixo raclioativo.
Era preciso dar urna destinação tecnicamente
correta a esses perigosos resíduos. Em Abadia, municfpio ao sul de Goiãnia, foi escolhida urna grande
área para armazenamento provisório dos milhares
de caixotes contendo o lixo radioativo. Há anos, instalação definitiva e mais segura vem sendo adiada.
Agora, ao que parece, no décimo aniversário da tra-
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gédia, os dejetos, cerca de cinco toneladas, serão
enterrados em câmaras de concreto. Essa demora e
protelação constituem uma faceta negativa do tratamento d'ado pelas autoridades ao desastre do Césio-

_E],..
Na ocasião, o acidente provocou uma ofensiva
da CNEN que, em campanha por todo o País, de fiscalização cerrada, recolheu mais de quatorze mil
fontes radioativas, com potencial de risco, em clfnicas, hospitais e indústrias. Houve nisso uma admissão implícita de que a fiscalização, anteriormente ao
acidente, era insufiCiente.
Quanto aos cento e dezoito indivíduos afetados
pela radiação, passaram a receber. uma pensão individual, mensal de cento e noventa e seis reais e tratamento médico especializado, por meio da Fundação Leida das Neves FerreiraFunleide, nome que
homenageia a menina .que foi a primeira vítima fatal
do acidente. Esses contaminados e afetados são,
em sua quase totalidade,. pessoas .de baixa renda.
Muitos tiveram dedos .e ,membros.·amputados, sofrem de ulcerações e, em geral, de seqúelas preocupantes em seu estado de saúde•. 'itlv'em, muitas ve.zes, o drarna.de serem evitados póroutras pessoas,
séntirldo-se discriminadoS. .
··
A Funleide segue
princípios.dÓ Protocolo da
. Ucrânia, um acordo internacional .fiimado no rastro
do desastre de CheinciQiÍ, :que fixa ,padrões de atendi~nto para Yftirnas de acidentes. radioativos e nu. cleares. De acordo com o Protocolo; à. Funleide deve
garantir assistência ãs· v~mas até a terceira geraçãp, já que uma conseqüência poSsível desse tipo
-de acidente é. a transmissão, às futj.Jras gerações, de
defeitos genéticos. O tratamento deve incluir acompanhamento -médico e psicológicO; .formação escolar, reintegração profiSSiónal e moradia. Também
~ à Fundação fomentar pesquisas médicas rela·ciànadas ao acidente.
Tudo ·indica que· a Funleide não está conseguindo atender as vitimas como devia. já que entre .essas encontram-se sinais de insatisfação.
Também a pesquisa. científica que ela patrocina
ressente-se de melhor· continuidade. Trata-se do
acompanhamento das mutações ·genéticas das
crianças irradiadas ou filhas de :pais irradiados
pelo Césio-137. Essas mutações têm-se revelado
de incidência superior à normal, indicando maior
probabilidade das vítimas desenvolverem câncer ou
doenças do sangue•.
O Registro de CâriCer em Goiãnia demonstra
que, na população de Goiãnia em geral, aumentaram os casos de câncer nos últimos anos. Não há
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uma prova conclusiva de que isso se deva ao acidente radioativrl, mas é claro que os habitantes daquela Capital terão que ser monitorados c:Om especial cuidado, não só em relação ao câncer, como
também quanto a distúrbios nervosos e maHormações.
Os três médicos proprietários d9 Instituto Gaiano de Radioterapia, onde tudo começou, foram julgados e condenados criminalmente por não terem
informado à CNEN que deixaram para trás a bomba
de Césio-137, quando mudaram de endereço. Foram sentenciados a três anos de detenção, cumpridos em prisão-albergue.
É evidente que se quisermos evitar acidentes
radioativos como o de Goiãnia, ou mesmo de menor
monta, é preciso que a fiscalização exigida pelas
normas legais se faça rigorosamente. E que se apli·
quem rigorosamente as penalidades de lei sempre
que couber. E que os técnicos que lidam com tais
equipamentos, a população em geral e, sim, os donos de ferro-velho e caladores de sucata. todos esses e todos nós, sejamos, periodicamente, esclarecidos e instruidos em relação aos cuidados e perigos'
envolvidos na tecnologia ·radiológica e nuclear. Se
tudo isso fosse feito, corriqueiramérite, há dez anos
atrás, não terlamos tido o desastre de "Góiânià.
Senhor Presidente, prepara-se para o décimo
aniversário da tragédia do Césio-137 em Goiãnia um
simpósio científico intemadonal que reunirá, entre
outros, técnicos da CNEN e da Agênda de Energia
Atómica da ONU. É muito· louvável essa iniciativa.
Mas gostarfamos que a década do tér'rível acidente
fosse também dedicada a relembrar· as vítimas,' o sofrimento de toda uma cidade; o terror de todos nós, a
solidariedade, que também marcou presença no episódio, os esforços da medicina, as vitórias da tecnologia, que devemos saber"úsar a nosso favor, e seus
perigos, que devemos Saber ev~ar,' exercendó responsavelmente nossa cidadania \3 nossa qualidade
de sodedade que quer aperfeiçoar-se, sempre e
mais.
Muito obrigado.
i
O SR. GILVAM BORGES (PMDB .:_ AP) - Sr.
e Srs. senadores, O fluxo comerPresidente,
cial do Brasil com detenniriados países vem soffen·do as conseqüências de politicas discriminatórias
adotadas em ~lação a aiguns de nossos produtos
de exportação mais importantes.
Um dos segmentos mais prejudicados por essas políticas, em nosso País, é o de exportação de
café solúvel, produto que, nos últimos trinta anos, só
vem conseguindo se fortalecer no mercado internacional às custas de muita luta.
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Consciente de que essa situação precisa ser
alterada e sabedor do quanto a Associação Brasilei·
ra da Indústria de Café Solúvel ABICS vem lutando
especialmente para dar um basta à política injusta e
diferenciada adotada contra esse produto por parte
da União Européia, ocupo a tribuna, na tarde de
hoje, para relatar o que vem ocorrendo, nos últimos
anos e pedir providências..
Senhoras e Senhores Senadores. nos países
membros da União Européia, o café solúvel brasileiro vem sendo injustamente discriminado desde
1991, verificando-se uma sensível redução nas importações do nosso produto por aquele bloco.
A União Européia UE passou então· a aplicar
ao café solúvel brasileiro uma taxa de nove por cento, ao mesmo tempo em que, sob a alegação de
cooperar com o combate ao narcotráfico, decidiu, de
fonna unilateral, conceder tratamento mais favorável
· a detenninados países em desenvolvimento, isentando de tarifas o café solúvel proveniente da Bolí·
via, da Colômbia, do Equador e do Peru. · ·
A partir de primeiro de janeiro deSte ano~ a situação piorou ainda mais. Com a entrada em Vigor
do novo regulamento do Sistema Geral de Preferên.· ciaS da UE, dentro do qual se eStabeleceu a discriminaÇão tarifária, a taxação para o nossci café solú·
vel aumentou de nove para dez vírgula um pór cen. to, ·enquanto manteve-se a isenÇão para os Pa.rses
regidos pelo denominado Regime Especial de Drogas, que, além dos pafses já mencionados, inclui
também os seis paísés membros do Mercado Comum Centro-Americano e, desde 1995,'a Venezuela.
Senhor Presidente, tudo inãK:a que ·a União
Européia está fazendo uma ligação indevida entre
. política de Comércio Exterior e decisão pólftica de
auxiliar detenninados países que lutam com toda razão para combater o narcótráfico em seus territórios:
A ajuda é, sem dúvida, bastante meritória, mas
seria muito mais justo e muito mais correto, sob o
ponto de vista jurfdico, destinar, de fonna transparente e direta, os recursos para auxiliar o combate
às drogas, sem prejudicar as relações comerciais
com os demais países, regidas por nonnas internacionais estabelecidas pelo GATT.
Essas normas não estão sendo respeitadas.
Nossos produtores estão sendo enormemente prejudicados e o Brasil não pode aceitar que essa situação perdure indefinidamente.
Os princípios do tratamento de "Nação mais
Favorecida", regulados pelo GATT, especificam textualmente que "qualquer vantagem, favor, privilégio
ou imunidade garantida por qualquer parte contra-
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tante para qualquer produto originário ou destinado
para qualquer outro país deve ser acordado imediata
e incondicionalmente para o mesmo produto originário ou destinado para o território de todas as outras
,
partes contratantes•.
Senhor Presidente, o processo' discriminatório
adotado por aquele importantíssimo bloco económico está afetando fortemente as exportações da indústria brasileira de café solúvel, em flagrante conflito com as normas da Organização Mundial do Comércio OMC, que não pennite que seus países
membros assim procedam. · ·
Além do mais, não existem evidências de vinculação entre o benefício advindo da isenção tarifária e o esforço dos países beneficiários no efetivo
combate
drogas.
·· .·
. às
.
.
Senhoras e Senhores Senadores, não é justo
que o:eafé solúvel brasileiro continue a ser negativa~
mente discriminado pelos pafses que integram a
UniãÓ Européia_ É preciso que .nosso produto usufrua .dos mesmos benefícios que aquele bloco económico concede aos onze países regidos pelo Regime Especial de Drogas.
· · No mundo de economia globalizadà 'em' quê
viveínós,' não há- I!Jgar para ~5$e tipo de-. diScrinliriaÇã_~- que tantos prejuízos vem causando ao 1')91?so País.
.. .
. ·...
·Em virtude dessas e de outras condições adversás .no merca<;lo: internacional, cinco .das onze
empresas de café solúvel do parque industrial brasileiro estão fechadas. ou operando só esporadicamente.SF
· ,•
. ·' • ·
S~undo dados da Orgàriização lntemacionSJ
do Café OIC, a política adotada pela União Européia, nó tocante às importações de café solúvel, tem
proporcionado persiStente quedaino volume das exportaÇões brasileif?S, reduzindo-!le de mais de doze
mil e duzentas torieladas, em 1992, para cerca de
cinco mil e seiscentas toneladas, em 199!).
· Senhoras e Senhores Senadores, !ao concluir
meu breve pronunciamento, quero fazer um apelo ao
Governo Federal pára que apóie as ações empreendidas pela ABICS :e defenda, com vigor, os interesses da indústria brasileira de café solúvel junto à Organização Mundial do Comércio.
Era o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Muito obrigado!
O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL - MG.
pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls. e RS. Senadores, concluir as negociações, o mais tardar, até 2005, e fa\
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zer, nos próximos anos, progresso-concreto para a
realização desse objetivo, foi a principal resolução
adotada na reunião dos Ministros do Comércio das
Américas, que acaba de ser realizada em Belo Horizonte, como mais um pasl>O nã11ifeÇão da construção da Área de Uvre Comércio das Américas ALCA.
. Tendo sido designado para .representar esta
Casa,juntamente com as nobres senadoras por Minas Gerais, Júnia Marise e Regina ASsumpção, trazemos a Vossas Excelências o resultado de nossas
observações, destacando a capacidade negociadora
do Ministério das Relações Exteriores, na sustentação das posições brasileiras, que se assemelharam
às defendidas pelo Mercosul.
Em seu discurso de abertura. dos trabalhos, o
Ministro das Relações Exteriores, embaixador Luiz
Felipe lampréia, ressaltou de forma resumida, porém inequfvoca, os princípios que.deverão nortear o
processo negociador da Alca, os quais· estão refletidos na Declaração Ministerial Conjunta de Belo Horizonte. ·
O documento, que . resume as -negociações
realizadas. pelos Vice-Ministros e· os· Ministros. do
Comércio das· -Américas, destaca as diversas
áreas de convergência, dentre as quais a adoção
do consenso como princfpio fundamental de decisãQ.
' ' . . '. .
. ·.
' .
· Estabeleceu, também, que a Alca poderá coexistir com acordos bilaterais e sub-l:egionais, ressalvando-se, destl!. forma, ajustes como o Pacto Andino
e, .sobretudo, o Mercosul, a prioridada brasileira na
área de integração regional,
...
Outra .decisão irnporJante foi a de considerar
que os paíSEn!·poderão negociar e aderir à Alca, individualmente ou como memb~ um grupo de integração sub-regional, que.Qegoéte"~ uma unidade, abrindo espaço, portanto, para uma adesão do
Mercosol, na condição de bloco.
·
Tendo em vista a existência de, t,emas pendentes, decidiram os ministros que as neQociações efetivas em tomo di ~nstituição da Ak:a,. incluindo se~s
objetivos, enfoques, estrutura e localização, se.~o
realizadas em março do próximo ano, em Santiago,
na reunião hemisférica a nível de Chefes de E~
e de Governo.
·
· •· ·
Antes, porém, em feverairo do. próximo ano,
em São José da Costa Rica, os Ministros d9 Comércio dos 34 países do hemisfério farão a sua quarta
reunião, justamente para debater a agenda a ser negociada no encontro dos Chefes de ':_S!ado e de Governo.

--------
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Até lá, os VICe-Ministros realizarão três reuniões e os Grupos de Trabalho continuarão desenvolvendo normalmente suas atividades, reunindo uma
massa critica de informações e estudos que em muito ajudará no processo decisório.
Finalmente, Sr. Presidente, deSejo ressaltar a
excelente contribuição dada ao processo de modelagem da Alca pelos empresários brasileiros e seus
colegas dos -demais países do hemisfério, que se
reuniram, em Belo Horizonte, no III Foro Empresarial
das Américas .. ·
Os empresários examinaram questões cruciais para a integração hemisférica, como o acesso a mercades,. barreiras não tarifárias, procedimentos aduaneiros, subsídios, defesa da concorrência, compras governamentais, · investimentos,
infra-estrutura e desenvolvimento econômico sustentável.
Essa contribuição,. alias, foi salientada na Declaração Ministerial, cuja íntegra requeiro faça parte
do presente pronunciamento:
O documento reconhece e aprecia o papel·do
setor privado no processo ·de criação da Alca, e
anuncia para fevereiro do próximo ano,. em São José
da Costa Rica, .a realização do IV Foro Empresarial,
juntamente com IV Reunião de Ministros de Comércio das Américas: ·
Em evento paralelo ao Encontro das Américas,representantes de centrais sindicais dos palses
do hemisfério aprovaram um "Manifesto aos Trabalhadores das Américas",.cujo texto foi entregue ao
ltamaraty para 'dar conhecimento aos países participantes do Encontro das Américas. · · ·
De 13 a 16 de maio corrente, Belo Horizonte
transformou-se ria Capital das Américas.
Participarem das atividades. do Encontro das.
Américas 2.850 representantes ~ovemamentais e
empresariais dos 34 países do hemisfério; 585 jornalistas; e 5.300 pessoas nos serviços de apoio.
A bela capital mineira, que comemora este ano
seus primeiros .cem anos de existência, foi o cenário
ideal para o inaiS importante· encontro internacional
·
realizado no BraSil, desde a Río-92.
. . E soube _corresponder, em hospitalidade,
bilidade e prestação de serviços, às expectativas
dos ilustres visitantes vindos das três Américas.
tJ.•Jito obrigado.

ama-

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. FRANCELINO PEREIRA EM SEU DisCURSO:
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ANEXO
CÚPULA DAS AMÉRICAS

III Reooião de Ministros Responsáveis por Comé<clo

Belo Horizonte, Minas Gerais, Bmsll
16 de maio de 1997
DECLARAÇÃO MINISTERIAL CONJUNTA DE BELO HO-

RIZONTE
lntroduçlo
1. Nós, os Ministro Responsáveis por Comércio, rapresentando os 34 palses que pBiticiparam da Cúpula das Américas,
em dezembro de 1994, nos reunimos em Belo Horizonte para a III
R~ de MinlsiiOs Responsáveis por Comércio, c:onfanne o
manda1o outorgado por nossos Chefas de Estado e de Governo
na Cúpula das Américas, realizada em Miami. Examinamos os rosultados do progtama de trabalho unanimemente aconfado em
nossas Rlulió9s Ministeriais anteriores, raaizadas em Doover e
em Catlagana das lndias, para preparar as oogoclações sobre a
ál9l1- de ~ cornoin:io das Américas. Reiteramos nosso. compromisso de conclUir as negociações. o mais lalàar, até 2005 e de
fazer, até o fim desta sécüo, progniSSO ooncreto para a raallzação desse objelivo. .
2. ~. lllmbém. o progresso subslancial alcançado na lllaralização do comén::io no llamõsfério desde a Cllpula
das Américas de Miani. Observamos que esse progresso eslá se
ralletindo na CI9SC81118 ampliação e llpfOfundamenlo dos acordos
sOO-regionais e bilaterais exlslsntes; na implementaçiio das obrigações assumidas por nossos palses no êmbllo da Rodada Uruguai; na negnclaçiio de I10IIOS acoolos bilaterais e 8tJIHaglonals
de ivra cornéiCio no hamisfário; na participação de alguns pafses
do Hemisfério Ocidental na IJII90Ciaçáo de acordos setorfals da
liberalização do comércio no Ambllo da Organização MIKidlal do

Comércio (OMC); a em medidas autõnomas da Uberalização do
c:omérclo adotadas por palsas Individuais. ReiteramOS nosso
compromisso de garantir que todos os nossos esforços para
promover o livra comércio no hemisfério !Mijam consistentes
com nosàas obrigaçóes no Ambllo da OMC, palliculannenta
com o artigo XXIV do GATT 1994 e seu entendimento na Roda·
da Uruguai e CX1m o artigo V do GATS. Reitefamos também o
principio anter1ocrnenta adotado de que a construção da Ales nlio
Imporá barmil88 a outros palses. EvllanlmOS, o mais passivei,
ac1otar politicas que possam afetar negatMunen!a o comércio no
hemisfério.
3. Na 11 Cúpula das Américas, a ser maizada em Santiago
do Chie, em março de 1998. nossos Chalas de Eslado a de GoY81110 l8riio a oportunidai:kl de examinar a Implementação da ampla agenda social e ooonOmk:a contida na Doc:lamção de Princlplos e no Plano de Açi!o dG Maiaml, com vistas a promover a
prosperidade de nossos povos. Estamos couscieutes de que a
Alca deve ser negociada levando-se em consldemçiio esses amplos Objetivos. Para lanto, racon"-nos as grandes dKerenças
existentes em tennos de nlvel de desenvolvimen1o e dimensão
das econonias do nosso hemisfério e conslderammos essas diferenças em nosso ll8balho para construir a Alca.
4. Exaninamos o trabalho raallzado pelos Voce-Minls1ro
com mlação aos vários enfoques para a construção da Alca com
base nos acordos sub-regionais e bilaterais existentes. Concordamos em que as negociações da Alca deveriam iniciar-se em San-
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l!ago, em março de 1998, e rooomendaramos aos nossos Chefes
de Estado e de Governo que assim o façam naquela oportunidade. Para tanto, na Quarta Reunião Ministerial, a realizar-se em fevomiro do 1998, em São José de Costa Rica, formulanlmos como
se procederá às negoàações, inclusivo aspectos como seus objelivcs, anfoques, 9Sirufuro o localização. lnstrulmos nossos VoceMinistros a manter a prática de realizar tr$ relriões antas de
p!Ó>dma Reunião Ministerial sobro Comércio e a submotor à nossa deásão rocomendaQÕOS acerca das quostões acima referidas,
na reunião de São José.
Áreas ele convergência e temas ponclonllls

5. Em atenção a nosso pedido, os Voce-Ministros mantivemm amplas discussõos sobre o escopo o a cronologia das negociações. Acolhemos com satisfação as propostas especificas
apmsenladas pelas delegaQÕOS o, após debates abrangentes,
acordamos que existe um gmu significativo de convergência sobre principies e questões fundamentais:
a) O COIISOIISO constitui O principio foodamental da tomada
de deásiio no processo de Alca. que procuro preseMU" o promover os int8ressos essonciais do nossos 34 palses de maneiro
equiUbrada o abrangente;
b) o resultado das negociações de Área de livre Comén:io
das Américas constituirá um abrangente emproondimento único
(slngle undertaldng) que Incorpora os direitos o obrigações mutuamente acordados. A Alca poderá coexistir com acordos bilatetais o sub-regionais, na me<foda orn que os direitos o obrigações
assumidos ao amparo desses acordos não estejam cob9rtDs pelos ciroílos o obrlgaçóos da Ak:a. ou os urtrapassem; · • ·
c) a Alca será COIJ1lQtívol com os acordos da OMC; · ·. •
d) os pa1ses podefão negociar e aderir à Alca in<fiVidualmonto ou como membros de um grupo de integração sub-roglonal que negocio como urna unidade;
a) mMção especial devoria ser c:ispensada às nocessidades, cond!çóes OCOIIOmicas e oportunidades das oconomíBs menoms, a fim do assegumr sua plena participoção no processo de

' Ak:a;
I) a necossldade de estobolecer uma sacrofaria administrativa de caráter tornpocário pam pmslar apoio às negociações;
g) o ano do 2005, o mais trudor, como data pam a conclusão das negociações
6. FICil oslilbolocldo um Comitê Proparalório constituldo
pelos 34 Voce-Minlstros Rospons;iVeis ljlOI" Comértio. Nós os instrulmos a que inl8nsifiquom seus esfOctos pam promover o consenso o concluir rocomondações sobre os tomas pendentes, as
quais submotorão à nossa decisão na reunião da São José. Adernals,lnstrulmos os VICO-Ministro$ a que continuem a dirigir, avaliar o coordenar as atMdados do todos os G~ da Trabalho.

Grupos da Trabalho

.

..

7. Agmdecemos aos Prasidontos dos Grupos da Trabalho
pela torofa por elos realizada até agora. lnstrulmos nossos VoceMinlstros a que lllCIII1linom, orn sua p!ÓXÍma reunião, os ro!atórios
dos Grupos do Trabalho e que aprovem, quando cablvel, suas recomendações. progmmas de trabalho, áreas de atenção Imediata
o medidas do facilitação da negócios. Também IDmamOS noto
dos documenlos reladonados no Anexo I, propostos pelos Grupos da Trabalho e aprovados pelos VICB-Ministros pam publicação como documentos oficiais de ALCA; corno tais, já so encontram à disposição do púbi"ICO o constituem um resultado concrato
do trabalho preparatório, em curso, pam as negociações de
ALCA. lnstruimos os Grupos da Trabalho a que déem continuida-
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de às suas torofas, consoante os seus termos do referência acordados. Também os instrulmos a que submotorn aos Vice-Ministros, na segunda munião sob a presidência da Costa Rica, diferentes altomatlvas técnicas no toconte e passiveis questões e enfoques de negociação om suas respectivas disciplinas, as quais
deveriam ser considarodas pelos Voce-Ministros ao elaborarem as
recomendações que submeterão à nossa decisão, em nosso reunião de São José.
8. Contorme ocordado em Cartagena das lndias, estabelecemos o Grupo da Trabalho sobro Solução de Controvérsias, cujos termos do referãncia se encontram no Anexo 11. O Grupo da
Trabalho levará em conta a compilação de infonnaçõos preparada pela OEA. to1 como solicitado orn Cartagena das lndias, sobro
os mecanismos OJCistontes pam a solução da cootrovérsias nos
acordos sub-rogionais e biatemis do hemlsf~.
9. Aprovamos a lista da palses que pmsidirão os doze Grupos da Trabalho até a nossa próxima reunião, na Costa Rica
(Anexo III). Eles serão responsáveis pala coordenação e programação das reuniões dos grupos da Trabalho, -em consulta com os
roprosontantas dos palses pal1icipantas, bem como pala garantia
do cumprimento dos seus rospect1vos termos do ref91ência. l.smbmmos aos Pmsidontes dos Grupos da Trabalho que o consenso
permanece o principio operativo do processo da ALCA. Após realizados es1o1ços diligentes no sentido do alcenÇar acordo quanto
a questões controvOISBS, as posições diferentes deveriio ser onceminhadas aos Vice-Ministros, pam sua decisão.
., '.E.," · :
10. Recebemos o rolalório do Grupo do Trabalho sobro

Economias Menores e lomamos nota da .wriedade do fatoms
. ldontificados que poderiam .limitar a participação efetiva dessas
' economias na ALCA. Estudamos as medidas rocomendadas para
facilitar sua lntegmção na ALCA. InclUsive il necessiedda de poli-

ticas internas adequadas, assistência téallca e cooperação, a fim
do facilitar a participação efetiva daquelas economias no, processo da ALCA. Incentivamos o Grupo da Trabalho sobro Economias
Menoms a prosseguir com o trabel1o orn curso e o Instemos a
que formule sugestões especfficas aos Vice-Minlstros quanto a
medidas que pennltiriani a participação elefil/a das mesmas no
processo da ALCA. Solicitamos aos outros Grupos do Trabello
levar em conta, em suas deiberações, as conclusões e
dações do Grupo do Trabalho sobre Economias M911019S, a fim
da concratizar as oportunidades daquelas oconomlas na ALCA e
da elevar sou nível do desenvolvimento.
· ' · "' ·
11. Solicitamos aos Voce-Ministros que, para nossa próxima reunião, nos rocomendam o modo ~.os Grupos do Tmbalho poderiam ser mconfiguraaos em grupos do negociação, levando em conta a nocessiclade da eficiência o a cornplementarle
dada da áreas temáticas.

recomen-

Outros Relat6rlos e Contribuições

para

e IntegraÇão

> . .

Econ6mfca
.
12. Reconhecemos e apreciamos o apoio téa11co elogisti'co prestado aos Grupos da Trabalho parO Comitê Trtpeim~, bem
como a contribuição recebida do organizações regionais, SUHegionals e multilaterals. SoflcitamOS ao Corritê. Tripartita que continue a proporcionar apoio analltico, assistência técnica e estudos
afins, conforme solicitado paios respeclivos Grupos da Trabalho.
Solicitamos também às instituições participantes do Comttê Tripartite que prestem assistência a palses

membrOs

Individuais,

mediante solic!lação, de acordo com os procedimentos das respectivas instituições. Incentivamos as instituições regionais, sobregionais e multilaterals pertinentes a que oferãçarn. orn suas
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áreas de ospecialização e em atendimento às solicitações dos
Grupos da Trabalho, contribuições adicionais em respaldo àque-

las tareias.
13. Ademais, acordamos solicitar ao ComHê Tripartite que
empreenda um estudo de viabilidade sobre alternativas para o estabelecimento de urna secretaria administratil(a da ceráter temporário para prestar apoio às negociações da Alce, com base nos
tennos da referência constantes no Anexo IV, e que relate suas
conclusões aos VIC&Ministros em tempo hábil para que estes formulem recomendações a serem submetidas à nossa dacisão, em
nossa reunião da Costa Rica.
14. Reoebemos com interesse as contribuições do III Foro
Empresarial das Américas relativas ao processo preparatório das
negociações da Alce. as quais consiclaramos possam ser relevantes para nossas futuras deliberações. Reconhecemos e apreciamos a irnporlância do papel do setor privado e da sua particípação no processo da Alce. ReHeramos nosso compromisso com a
transparência no processo da Alca. Nesse sentido, consideramos
serem relevantes para nossas deliberações as contribuições ofereàdas pelos setores interessados da nossas sociedades Civis,
inclusive aqueles dos satores trabalhistas, e incentivamos lodos
os palses a levá-las em conta por interméã10 da mecanismos da
diálogo e consutta.
15. A questão do meio arriliente e sua relação com o comércio vem sendo considerada por nossos VIOB-Ministros desde
a reunião da Cartagena das lntias e é objeto de õiSCIJSSÕeS em
curso nos êmbitos da OMC e do processo da Alce. Manteremos
esse tema sob consideração, à luz da evolução dos trabalhos do
Comitê de Comércio e Meio Ambiente da OMC.
16. Tornemos noiB da "Declaração da Décimo Conferência
lnteramericana de Ministros do Trabalho, Apresentada na Reunião de Ministros Responsáveis por Comércio, em BelO Horizonte, em maio de 1997". Reafirmamos nosso comprorrisso com a
Declaração de Miami e com o parágrafo 4 da DeclaraçãO Ministerial de Cingapura, da OMC.
Próximas Reuniões Minlstllrlals

17. Reiloramos nossa decisão, edoteda em Certagena das
indlas, de reelizar na Costa Rica a IV Reoolão Ministerial e o IV
Foro Empresarial, os quais deverão ocorrer em fevemiro de 1998.
Acolhemos, portanto, com apreço, o oferecimento leHo pelo Governo da Costa Rica para organizar aquelas duas reooiõeS. Solicitamos que o pais anfitrião da Reunião f.!inisterial sobi'e Comércio de 1998 presida as Reuniões Voce-Miltisterials a se realizarem
até então.
18. Dosejamos expressar nossos ag~ ao Governo do Brasil por sua significativa contribuição,
decorrQr do
último aoo, ao organizar e presiõ.r as quatro rauniões de Voce-Ministros, em Florianópolis. Recife, Rio de Janeiro e Belo Horizonte,
bem como este Reunião Ministerial, também realizada em Balo
Horizonte.

ro

O SR. ONOFRE QUINAN (PMOB - GO) - Sr.
Presidente, Sr-s. e Srs. Senadores, desejo, nesta
oportunidade, referir-me a uma das mais exitosas
experiências educacionais desenvolvidas em meu
Estado. Trata-se da Escola Técnica Federal de
Goiás, exemplar estabelecimento de ensino, que de
longa data vem ministrando excelente formação tec-
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nológica de nível médio e cujos egressos logram obter os melhores postos de trabalho e mesmo as melhores colocações nos exames vestibulares, quando
buscam a continuidade de seus estudos em nível superior.
Hoje a Escola vê consagrados os seus esforços de prestar serviços educacionais de qualidade à
comunidade. Sob a competente e dinâmica gestão
do professsor italo de Lima Machado, e dentro de
uma linha de contínuo crescimento institucional,
anuncia-se para o ano de 1998, a abertura de seus
primeiros cursos superiores, a serem oferecidos na
área de Mecatrônica, visando a formação de profissionais indispensáveis ao moderno desenvolvimento
industrial do Estado.
A iniciativa merece destaque não apenas por
demonstrar o dinamismo da instituição, como por
evidenciar o descortino de sua administração, que
desde logo decide abrir cursos que atendem de
modo inequívoco a reais necessidades da região.
São raros, na história da educação brasileira, os momentos de tão grande coerência entre ensino e sociedade. É preciso, pois, que ele seja bem destacado, a fim de que sirva inclusive de exemplo para outras instituições congêneres.
A disseminação de escolas superiores com vocação tecnológica, por sina~ é um dos meios privilegiados de oferecer respostas ágeis e qualificadas às
demandas do men::aclo de trabalho. Os Centros Fe·
derais de Educação Tecnológica (CEFETs), normalmente oriundos do desenvolvimento de escolas técnicas, têm demonstrado de modo cabal suas potencialidades, atuando de forma consistente, flexlvel e
atualizada em relação às necessidades sempre renovadas do desenvolvimento econõmico. A Escola
Técnica Federal de Goiás está seguindo esta trajetória, -que seguramente trará imensos benefícios ao
Estado.
É preciso ressaltar que eSta evolução não se
dá de forma isolada Ela se insen;! dentro de um contexto que concretiza uma firme e decidida política,
brilhantemente conduzida pelo Ministro Paulo Renato Souza que, à frente da pasta da Educação e do
Desporto, tem produzido verdadeiras revoluções no
cenário educativo do Pais.
No domínio do ensino técnico temos um exemplo cabal da percepção de que a sofisticação das
profissões ligadas ao desenvolvimento tecnológico,
associada à globalização econõmica, que requer níveis cada vez mais elevados, capazes de acompanhar o ritmo das mudanças, com competência e
qualidade.
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As mudanças estruturais em curso na Escola
Técnica Federal de Goiás evidenciam esta elevada
capacidade de renovação. A existência da oferta de
uma densa formação geral, acoplada à formação
tecnológica propriamente dita, revela duas características fundamentais do moderno estabelecimento
de educação tecnológica: em primei'ro lugar, o ensino técnico-profissional não abdica de uma sólida formação básica, que deve ser comum a todo cidadão
e é essencial ao trabalhador do futuro; em segundo
lugar, ratifica o princípio da eqüidade dos diferentes
ramos do ensino, assegurando, ê:t'esta forma, o direito dos estudantes a prosseguir seus estudos em nível superior, já que os prepara adequadamente para
tanto.
Além disso, cabe destacar a atuação da escola
na formação continuada de profissionais de nível
médio, oferecendo cursos de aperfeiçoamento de
curta duração e cursos mais longos de formação
pós-média. Para estes, a demanda tem sido extraordinária, atingindo a cerca de dez candidatos por
vaga. Este dado demonstra, com certeza, a atualidade do ensino oferecido e a enorme demanda exis·
tente por cursos desta natureza.
Por todos estes motivos devo mais uma vez
destacar a importância da Escola Técnica Federal
de Goiás, manifestando minha convicção de que seu
futuro se encorttra perfeitamente integrado ao futuro
do Estado, que dela espera receber, em número
cada vez maior, os profissionais competente nela
formados.
Felicito seus alunos, professores e administradores. Trata-se de uma exemplar obra de construção coletiva, que muito tem contribuído para elevar
os padrões de qualidade da educação brasileira,
transbordando as fronteiras do Estado para os ou·
tros recantos do País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - A Presidência designa para a sessão deliberativa ordinária
de amanhã, às quatorze horas e trinta rr\inutos, a seguinte:

ORDEM DO DIA

-1PROPOSTA DE EMENDA
À CONSTITUIÇÃO Nº 4, DE 1997
Votação, em primeiro turno, da Proposta de
Ell)E!nda à Constituição nº 4, de 1997 (n 9 1/95, na
Câmara dos Deputados), que dá nova redação ao§
52 do art. 14, ao caput do art. 28, ao inciso 11 do art.

241

n e ao art. 82 da Constituição
Federal (reeleição), tendo
Pareceres sob n2s 127 e 228, de 1997, da Co·
missão
-de Constituição, Justiça e Cidadania, 1g pron!Jnciamento: favorável à Proposta, com voto contrário dos Senadores Antônio Carlos Valadares e Josaphat Marinho, e, em separado, do Senador José
Eduardo Outra; 22 pronunciamento: pela rejeição
das emendas n•s 1 a 4, de Plenário, com votos contrários, em parte, dos Senadores Pedro Simon e Josaphat Marinho, e, em separado, do Senador Epitacio Cafeteira.

29, ao caput do art.

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 66, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172,
11, d, combinado com o art. 353, parágrafo único,
do Regimento Interno- Requerimento n2 351
de 1997)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução nº 66, de 1997 {apresentado pela Comissão
de Assuntos Económicos cçmo conclusão de seu
Parecer n2 255, de 1997), que autoriza o Município
de São Paulo a emitir, mediante ofertapública, Letras Financeiras do Tesouro do Município de São
Paulo - LFTMSP, destinadas ao giro da Dívida Mobilíária, veriCívelem 10.:6-97.- ·--

-3PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nl' 20, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno
-Requerimento n• 337, de 1997)
Dillcussão, em turno único, do Projeto de Lei
da Câmara n2 20, de 1997 (n2 2.352196, na Casa de
origem), que dis~ sobre a eleição para Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores dos Municípios novos
criados até 31 de dezembro de 1996, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, em
substituição à Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, Relator: Senador José Fogaça.
O SR. PRESIDENTE (Romero Jucá) - Nada
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h16min.)
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Ondese1ê:

ATA DA 59" SESSÃO DELmERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM
14 DE MAIO DE 1997
(Publicada no DSF de 15 de maio de 1997)

RETIFICAÇÃO

MAIO 1997

Os Projetas de Lei do Senado D 0 S 307 e 309~ de 19979 aprovados,
vão à Câmara dos Deputados.
Fica prejudicado o Requerimento n• 1.243. de 1996, de inclusão
em Otdern do Dia do Projeto de Lei do Senado n•309, de 1997.

t

'

Na página 09670, Z' coluna. no Requerimento n• 337, de 1997,
Onde se lê:

(...)criados até 31 de dezembro de 1996.

Os Projetos de Lei do Senado n"s 307 e 309, de 1995, aprovados,
vão à Câmara dos Deputados.
Fica ~udicado o Requerimento n• 1.243, de 1996, de inclusão
em Otdern do Dia.do Projeto de Lei do Senado n• 309, de 1995.

-\

'

..

( .•.)criadosaté31 de agosto de 1996.

-----·-------------·--AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
Arrn>NIO CARLOS MAGALHÃES

ATA DA 60" SESSÃO DELmERATIVA ORDINÁRIA,
REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 1997

20105197
Terça-feira

(Publicada no DSF de 16 de maio de 1997)

11:00

- Embaixador do Japão, Senhor Chihiro Tsukada

15:30

- Sessão Deliberativa Ordinãria do Senado Federal

RETIFJCAÇÃO
Na página 09763, primeira coluna. nos dois últimos parágrafos
da Fala da Ptesidência,

18:00

Ministro da Cultura, Sr. Francisco Correia Weffort
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Ata da 64ª•Sessão Deliberativa Ordinária
em 21 de maio de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 5Q!LkG"gislatura
_,

I

Presidência dos Srs. Antonio Carlos Magalhães, Geraldo Melo e Joe/ de ho//anda
As 14 HORAS é 30 MINUTOS, ACHAM-SE
dezembro, destinada a comemorar o centenário
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade - Antonio Carlos Magalhães AntOnio Carlos Valadares - Artur da Tavola - Bello
Parga - Benedita da Silva - Bani Veras - Bernardo
Gabral - Carlos Bezerra - Cartos Patrocínio- Cartos
Wilson - Casildo Maldaner - Coutinho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Élcio Alvares - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amorim - Esperiãlá.o Amin - Fernando Bezerra - Aavia"
no Melo - Francelino Pereira - Freitas Neto - Geraido Melo - Gerson Camata - Gilberto Miranda - Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão
- Humberto Lucena - I ris Rezende- Jader Barbalho
- 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 CamposLeomar Quintanilha - Levy Dias - Lucfdio Portella Lúcio Alcântara - Lúdio Coelho - Marina Silva Marluce Pinto - Mauro Miranda - Nabor Júnior Ney Suassuna - Odacir Soares - Onofre Quinan Osmar Dias -Pedro Simon - Ramez Tebet- Regina Assumpção - Renan Calheiros - "Roberto Requião - Romero Jucá- Romeu Tuma - Ronaldo Cunha Uma - Sebastião Rocha - Sergio Machado Teotõnio Vilela Filho- Valmir C{lmpelo- Vilson Kleinubing- Waldeck Omelas. · I · · - ·
- ·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A lista
de presença acusa o comparecimento de 78 Srs.
Senadores. Havendo número regirnej'ltal, declaro
aberta a sessão.
'
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra·

balhos.
Sobre a mesa, requerimento que será ido pelo Sr.
12 Sr. Secrelário em exercfcio, Senador Lúdio Coelho.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 352, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos a realização de sessão solene
conjunta do Congresso Nacional no próximo dia 2 de

da
cidade de Belo Horizonte, que ocorrerá no dia 12 daquele mês.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. Francellno Pereira - Junla Marise - Regina Assumpção - Jader Barbalho - lris Rezende - Beni

Veras.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento lido vai à publicação e será feita a devida
consulta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passamos à lista de oradores.
Concedo a palavra à Senadora Benedita da
Silva, por permuta com o Senador Freitas Nlelo. ·
A SR• BENEDrTA DA SILVA (BiocoiPT·RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Srls e Srs. Senadores, o transcurso, em 15 de maio,
do Dia do Assistente Social compele-nos a vir a esta
tnbuna para deixar registrada, mais umaveZ.'nossa
homenagem a essa laboriosa categoria à qual tanto
nos orgulhamos em pertencer.
'
-Se é inegável que o _exercício de todas as atividades profissiOnais é fortemente influenciado pelas
transformações sociais, precisando adaptar-se para
responder às demandas concretas colocadas pelas
situações conjunturais e específiCaS, isso é_ ainda
mais verdadeiro no que se refere à atividade do As·
sistente Social~ais do que qualquer outra prática
profiSSional, o Serviço Social necessita acompanhar
o movimento histórico que a sociedade realiza, ajustando continuamente o desempenho de suas funções
próprias às novas realidades sociais que se vão

apresentando.
Nessa medida, qualquer reflexão a ser hoje feita acerca do Serviço Social, acerca do papel do As·
sistente Social, precisa considerar primeiramente o
quadro social brasileiro. Precisamos ter em mente,
em primeiro lugar, que não estamos falando de serviço social na Bélgica, na Holanda ou no Canadá
Estamos falando de Serviço Social neste Pais de carências humanas tão gritantes, tão dramálicas, tão
assustadoras. Estamos falando de Serviço Social
neste Brasil lfder mundial na concentração da rique-
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za, recordista na injusta distribuição da renda, campeão na exclusão e na apartaÇão sociàl.
Talvez seja exatamente em decorrência da
crueza de nosso quadro social que o Serviço _êocial
tem experimentado uma evolução tão signifll::àtiva no
Brasil, constituindo-se hoje numa profiSSão reconhecida academicamente e legitimada socialmente. Superando suas raízes fincadas no antigo assistencialismo, o Serviço Social conseguiu realizar essa notável caminhada no sentido da sua afirmação tanto
como campo autõnomo do conhecimento acadêmico
quanto como profissão com domínio próprio de competências e atribuições.
Apenas 65 anos separam-nos da criação do
Centro de Estudos e Ação Social de São Paulo CEAS, episódio que representa o marco inicial no
processo. de profissionalização da ação social no
País. Nesse espaço relativamente curto de tempo,
um longo percurso foi cumprido pelos profissionais e
estudiosos da área, que transitaram de uma posição
inicial conservadora, caracterizada por uma postura
assistencialista, paternalista e autoritária, para uma
perspectiva progressista, transformadora, politicamente engajada
No livro Fonnação Profissional do Assistente Social, Maria Ozanira da Silva e Silva explica:

•o Serviço Social apresenta uma perspectiva doutrinária de corte humanitário, a
serviço de um homem abstrato, desvinculado da história, negando o antagonismo e
compreendendo a sociedade como uma organização harmônica, o que justifica a desigualdade como natural.
A tendência de vinculação do Serviço
Social aos quadros populares parece ser a
tendência atual de grupps de pfufissionais
em toda a América Latinà. Nessa postura, o
Serviço Social desvenda a dimensão politica
da profissão e enfatiza a relação teoria e
prática. sendo a prática fonte {Jlndamental
da elaboração teórica, adotancld uma abordagem metodológica de aproximação sucessiva, através de uma abordagem do homem
como ser concreto nas suas relações sociais, enquanto membro de uma classe. A
organização popular toma-se a grande estratégia da ação profissional, dando-se grande significado à participação social."
É nesse contexto que a assistência social é direito social e dever do Estado, garantidos constitucionalmente e efetivados mediante politica social,
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com características próprias, que assegure à população pior situada na escala de distribuição de riquezas o usufruto das prerrogativas consignadas no art.
62 da Constituição Federal ("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").
De vital importância para o desenvolvimento do
País, a Constituição Federal reservou-lhe espaço
privilegiado. Assim, o Titulo da Ordem Social comporta a Seção "Da Assistência Social" (arts. 203 e
204), onde-determina que:
"A assistência social será prestada a quem
dela necessitar.•
O serviço social traduz, hoje, uma nova racionalidade, que amplia as funções e redefine as responsabilidades da assistência social.
Confundida quase sempre com a prestação de
serviços de caridade, a assistência social vem tentando mudar essà imagem assistencialista, trazendo
as forças populares à participação de gestão dos
próprios serviços sociais. As atividades assistenciais
organizam-se nas lutas por direitos sociais, redefinindo permanentemente modos de vida e, por si
mesmo, caracterizam-se como práticas educativas.
Em março deste ano, o Ministro da Previdência
e Assistência Social comunicou que o Governo estava avaliando a possibilidade de adiar, por mais dois
anos, a realização da 11 Conferência Nacional de Assistência Social, alegando que o espaço de dois
anos entre as Conferências era muito curto para a
avaliação do que fora encaminhado. A 11 Conferência
é convocada a cada dois anos pelo ExeCutivo, para
propor diretrizes à Politica Nacional de Assistência
Social. O Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) realiza os preparativos para o lançamento
social dessa Conferência, prevista para ser reafJZada
em dezembro deste ano.
O processo de organização da 11 Conferência
está em andamento há vários meses, e tem como atribuição principal "avafl8r a situação da assistência social e propor diretrizes para aperfeiçoamento do sistema•. Fazem parte do Conselho as seguintes instituições: Associação Brasileira de ONG (ABONG); Conferência Nacional dos Bispos do BIBSI1 (CNBB); Central
Única dos Trabalhadores (CUT); Organização Nacional de Entidades de DefiCientes Físicos; Associação
Nacional de Servidores da SASIMPAS; Conselho Federal de Serviço Social; Instituto de EstudOs Sócioeconômicos (lnesc); Associação Nacional de Gerontologia; Movimento Nacional de Meninos e Meninas de
Rua (MNMMR).
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Até aqui, o Conselho segue o curso normal do
processo de organização, divulgação e mobilização
da 11 Conferência Nacional de Assistência Social, por
meio da realização de eventos programados e fóruns da assistência social. Os Conselhos municipais
e estaduais estão se preparando péj.ra a realização
das conferências municipais e estaduais de assistência social em todo o País. Essas conferências
precedem a Conferência Nacional. Os gestores,
usuários, trabalhadores, prestadores de serviço, enfim, todas as parcerias envolvidas e comprometidas
com a efetiva implantação da Lei Orgânica da Assistência Social e do sistema descentralizado e participativo da assistência social já se mobilizam para desencadear todo esse processo e para concretizá-lo a
contento dos interesses da sociedade. Portanto,
quero daqui registrar que, nesta homenagem que
presto ao Dia do Assistente Social, faço uma denúncia
e um reclamo, pois não estou enxergando as razões
que justifiquem o cancelamento da 11 Conferência.
Passados dois anos do início do processo de
descentralização da assistência social, sabemos que
graves problemas persistem e carecem de soluções
eficazes.
No entanto, o Ministro coloca-se contrário à
realização dessa 11 Conferência, querendo adiá-la
para daqui a dois anos. Penso que esse espaço de
tempo não é sufiCiente para que possamos fazer
uma avaliação correta, como assistente social e com
esse serviço prestado à Nação, que resgate e que
até mesmo possa corrigir o fato de o Governo não
ter dado conta dessas demandas.
Para se ter uma idéia, os valores repassados
às instituições prestadoras de serviços assistenciais
são irrisórios e indignos para a manutenção de crianças em creches, idosos em asilos e pessoas portadoras·de defiCiência em progra~ Exemplif~eando,
o valor mensal para manutenção de crianças em
creches por oito horas, recentemente reajustados,
após três anos, é de R$17 (dezassete reais) por
criança.
1
Há que solucionar os persistentes atrasos no
repasse de recursos relativos aos compromissos firmaqos com as entidades prestadoras de serviços; o
não-cumprimento do compromisso público do Governo de revisão dos critérios e restrições impostas à
concessão e pagamento do beneficio de um salário
mínimo mensal às pessoas portadoras de deficiência
e aos idosos, conforme prevê o art 203 da Constituição Federal; a precária parceria da União com os
Estados e Municlpios na condução do processo de
descentralização da assistência social.
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Portanto, tenho que fazer desta tribuna um
apelo insistente ao Presidente Fernando Henrique
Cardoso e, em especial, ao Ministro da Previdência
Social, para viabilizar a realização da Conferência.
Em defesa.da,democracia, da vida, da inclusão
das questões sociais como prioridade para um país
justo e digno, defendemos a realização da 11 Conferência Nacional de Assistêrlcia Social, em dezembro
deste ano. E o fazemos porque temos consciência
de que não foi só porque o Governo não atendeu a
essa demanda, mas porque há necessidade de uma
reformulação.
Com relação à prestação de serviços, a que
hoje assistimos, realizada pela Comunidade Solidária, na verdade, sequer temos sistematizadas as assistências sociais realizadas nesse contexto. Não
sabemos ainda quantos repasses foram feitos para a
implementação dessas políticas.
Há necessidade, neste momento, de que
apoiemos a 11 Conferência, que representa também
uma contribuição dos profissionais dessa área, a fim
de que os serviços prestados possam ser eficientes.
É preciso entender que essa Conferência também faz, na oportunidade, um levantamento das politicas aplicadas. Sabemos, perfeitamente, que há
distorções.
Como assistente social que sou, não vi melhor
momento ou melhor forma de homenagear esta
data, senão trazer para esta tribuna, para o Senado,
as preocupações que hoje temos com o não-cumprimento do compromisso público do Governo, com as
revisões dos critérios e com as restrições impostas à
concessão e pagamento dos benefícios atribuídos a
essa área, garantidos pela Constituição brasileira,
que não fiscalizamos sufiCientemente para fazer
acontecer.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
SEGUE, NA {NTEGRA, PRONUNCIAMENTO DA SR• BENEDn"A. DA SILVA.
Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores:
O transcurso, em 15 de maio, do Dia do Assistente Social compele-nos a vir a esta tribuna para
deixar registrada, mais uma vez, nossa homenagem
a essa laboriosa categoria à qual tanto nos orgulhamos em pertencer.
Se é inegável que o exercício de todas as atividades profissionais é fortemente influenciado pelas
transformações sociais, precisando adaptar-se para
responder às demandas concretas colocadas pelas
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situações conjunturais especificas, isso, e ainóa mais
verdadeiro no que se refere à atividade do Assistente Social. Mais do que qualquer outra prática profissional, o Se~o.Social necessita acompanhar o movimento histórico que a sociedade realiza, ajustando
continuamente o desempenho de sua\:; funções próprias às novas realidades sociais que se vão apresentando.
Nessa medida, qualquer reflexão a ser hoje feita acerca do serviço Social, acerca do papel do Assistente Social, precisa considerar primeiramente o
quadro social brasileiro. Precisamos ter em mente,
em primeiro lugar, que não estamos falando de Serviço Social da Bélgica, na Holanda ou no Canadã.
Estamos falando de Serviço Social neste País de carências humanas tão gritantes, tão dramãticas, tão
assustadores. Estamos falando de Serviço Social
neste Bresilllder mundial na concentração da rique. za, recon;li~a na injusta distribuição da renda, campeão na exclusão e na apartação social.
Talvez seja exatamente em decorrência da
crueza de nosso quadro social que o Serviço Social
tenha experimentado uma evolução tão significativa
no Brasil, constituindo-se hoje numa profissão reconhecida academicamente e legitimada socialmente.
Superando suas raízes fincadas no antigo assistencialismo, o Serviço Social conseguiu realizar essa
notável caminhada no sentido da sua afirmação tanto como campo autõnomo do conhecimento acadêmico quanto como profissão com domínio próprio de
competências e atribuições.
Apenas sessenta e cinco anos separam-nosoda
criação do Centro de Estudos e Ação Social de São
Paulo - CEAS, episódio que representa o marco inicial no processo de profissionalização da ação social
no Pafs. ~ espaço rela~nte curto de tempo, um longÕ percurso foi cumpri~o pelos profissionais e estudiosos da área, que transitaram de uma
posição inicial conservadora, caracterizada por uma
postura assistencialista, paternalista e ;autoritária,
para uma perspectiva progressista, transformadora,
politicamente engajada.
No Livro Formação Profissional do Assistente Social, Maria Ozanira da Silva e Silva explica:

·o

Serviço Social apresenta uma perspectiva doutrinária de corte humanitãrio, a
serviço de um homem abstrato, desvinculado da história, negando o antagonismo e
compreendendo a sociedade como uma organização harmõnica, o que justifica a desigualdade como natural."
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A tendência de vinculação âO SeMço SOC1al
aos quadros populares parece ser a tendência atual
de grupos de profissionais em toda a América Latina. Nessa postura, o Serviço Social desvenda a dimensão política da profissão e enfatiza a relação
teoria e prática, sendo a prática fonte fundamental
da elaboração teórica, adotando uma abordagem
metodológica de aproximação sucessiva, através de
uma abordagem do homem como ser concreto nas
suas relações sociais, enquanto membro de uma
classe. A organização popular toma-se a grande estratégia da ação profissional, dando-se grande significado à participação social.
Cumpre destacar o papel desempenhado pelos
Conselhos Regionais de Serviço Social - CRESS.
Esses órgãos, indo muito além da mera fiScalização
do exercício profissional descobriram sua vocação
política e vêm-se caracterizando como mais um espaço de legitimação das reais prioridades da categoria. Saindo do imobilismo que até algum tempo atrás
os caracterizava, os CRESS têm buscado inserir-se
nas lutas da sociedade civil e em defesa da efetivação de políticas públicas para a área social. A luta
por uma nova regulamentação para a profissão de
Assistente Social foi determinante principalmente para
a aprovaçãÕ da Lei n" 8.662193, que "Dispõe sobre a
profissão de Assistefl!e Social" em cuja elaboração tive
a satisfação e a honra de poder colaborar.
A atividade profissional dos assistentes sociais
vincula-se umbilicalmeiÍte à problemática social. O
novo paradigma teórico da profissão implica o enfoqoe de sua clientela não mais como objeto da caridade, da misericórdia, mas como cidadãos plenos,
sujeitos de direitos como quaisquer outros. Num pais
com as características socioeconõmicas do Brasil,
essa nova perspectiva conduz a categoria, necessariamente, a uma postura de luta pela transformação
sociaL E essa tem sido, de fato, a postura assumida
pelos assistentes sociais· do Brasil, na sua esmagadora maioria. Têm eles estado, permanentemente,
na primeira trincheira de luta pela supressão das desigualdades, pela iricorporação de milhões de brasileiros à condição de plena cidadania, pelo fim da exclusão social, pela completa transformação, enfm,
do vergonhoso quadro social brasileiro, o qual, aliás,
só se tem agravado nos últimos anos. Na verdade, a
permanecer a atual orientação das políticas públicas, só tende a alargar-se o campo de trabalho dos
assistentes sociais, pois essas polfticas têm levado à
mais perversa desagregação social, com suas seqüelas de aumento de delinqüência, de aumento dos
desvios de conduta, do uso de drogas, da violência
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em geral, tudo a demandar, em grande escala, a
ação do Serviço Social, por meio de profissionais habilitados.
Sr. Presidente, diversos projetas. de lei tramitam
nas duas casas do Congresso Nacion.af dispondo sobre a jornada de trabalho, sobre as conâiÇÕeS de trabalho, sobre remuneração mínima para os assistentes
sociais. Na data que lhes é consagrada, deixo aqui
meu apelo no sentido de que seja agilizada a tramitação dessas matérias a fim de que, pelo menos parcialmente, possa fazer-se justiça a esses profissionais que
desempenham furiÇÕeS tão relevantes para um pais
marcado por gritantes injustiças sociais.
A sociedade brasileira está a cobrar ações concretas capazes de reverter o doloroso quadro de miséria, de doença, de insegurança, de carência edu·
cacional que caracteriza a realidade brasileira.
Essa é também a cobrança que fazem os assistentes sociais na data a eles dedicada. Para nós,
o 15 de maio é mais uma oportunidade para reafir·
mar nosso compromisso com a transformação social, com a superação da miséria e da exclusão.
Uma data dedicada à defesa das políticas públicas.
Saúdo, portanto, com a maior efusão, o 15 de
maio, Dia do Assistente Social, reafirmando aqui o
compromisso dos assistentes sociais de participarem cada vez com maior afinco na construção de
uma sociedade mais justa, mais humana e mais fraterna.
Sr. Presidente, na condição de também Assistente Social, não poderia calar-me diante de outra
questão envolvendo a Assistência Social.
A Assistência Social é direito social e dever do
Estado, garantidos constitucionalmente e efetivados
mediante politica social, com características próprias, que assegure à população\ pior situada na escala de distribuição de riquezas, ~ usufruto das prerrogativas consignadas no art. 62 da Constituição Federal ("São direitos sociais a educação •. a saúde, o
trabalho, o lazer, a segurança, a previd&ncia social,
a proteção à maternidade e à infância, a'assistência
aos desamparados").
De vital importância para o desenvolvimento do
país, a Constituição Federal reservou-lhe espaço pri·
vilegiado. Assim, o Título da Ordem Social comporta
a Seção "Da Assistência Social" (artigos 203 e 204),
onde determina que:
"A assistência social será prestada a
quem dela necessitar, independentemente
de contribuição à seguridade social, e tem
por objetivos: a proteção à famflia, à mater-

nidade, à infância, à adolescência e à velhice;
o amparo às crianças e adolescentes carentes; a promoção da integração ao mercado de
trabalho; a habilitação e reabilitação das pes·
soas portadoras de deficiência e a promoção" -.
de sua integração à vida comunitária"

A universalização dos serviços sociais traduz
hoje uma nova racionalidade, que amplia as funções e
redefine as responsabilidades da assistência social.
Confundida quase ·sempre com a prestação de
serviços de caridade, a assistência social vem ten·
!ando mudar essa imagem assistencialista, trazendo
as forças populares à participação e gestão dos próprios serviços sociais. As atividades assistenciais se
organizam nas lutas por direitos sociais, redefinindo
permanentemente modos de vida e, por si mesmo,
caracterizam-se
práticas educativas.
Em março deste ano, o Ministro da Previdência
e Assistência Social comunicou que o Governo estava avaliando a possibilidade de adiar, por mais dois
anos, a realização da 11 Conferência Nacional de
Assistência Social, alegando que o espaço de dois
anos entre as Conferências era muito curto para
avaliação do que fora encaminhado. A 11 Conferência é convocada a cada dois anos pelo Executivo
para propor diretrizes à Política Nacional de Assistência Social. O Conselho Nacional de Assistência
Social {CNAS) realiza os preparativos para o lança·
menta oficial desta Conferência, prevista para ser
realizada em dezembro deste ano.
O processo de organização da 11 Conferência
está em andamento há vários meses e tem como
atribuição principal •avaliar a situação da assistência
social e propor diretrizes para aperfeiçoamento do
sistema•. Fazem parte do Conselho as seguintes
instituições: Associação Brasileira de Ofl!G
(ABONG); ·Conferência Nacional de Bispos do Brãsh
(CNBB); Central Única dos Trabalhadores (CUT);
Organização Nacional de Entidades de Deficientes
Fisicos; Associação Nacional de Servidores da
SASJMPAS; Conselho Federal de Serviço Social;
Instituto de Estudos sócio-econômico (INESC); Associação Nacional de Gerontologia; Movimento Na·
cional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR).
Até aqui, o Conselho segue o curso normal do
processo de organização, divulgação e mobilização
da 11 Conferência Nacional de Assistência Social,
através da realização de eventos programados e fóruns da assistência social. Os conselhos municipais
e estaduais estão se preparando para a realização
das conferências municipais e estaduais de assistência social em todo o Pafs. Essas conferências
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precedem a Conferência Nacional. Os gestores,
usuários, trabalhadores, prestadores de serviço, enfim, todas as parcerias envolvidas e comprometidas
com a efetiva implantação da Lei Orgânica da Assistência Social e do sistema descentf"li!lizado e participativo da assistência social já se mobilizam para
desencadear todo esse processo e para concretizálo a contento dos interesses da sociedade. Portanto,
não enxergamos razões que justifiquem o eventual
cancelamento da 11 Conferência.
Passados dois anos do início do processo de
descentralização da assistência social, sabemos que
graves problemas persistem e carecem de soluções
eficazes, tais como:
* Os valores repassados às instituições prestadoras de serviços assistenciais são irrisórios e indignos para a manutenção de crianças em creches, idosos em asilos e pessoas portadoras de deficiência
em programas. Exemplificando, o valor mensal para
manutenção de crianças em creches por oito horas,
recentemente reajustados, após três anos, é de
R$17,00 (dezassete reais) por criança;
* Os persistentes atrasos no repasse de recursos relativos aos compromissos firmados com as entidades prestadoras de serviços;
* O não cumprimento do compromisso público
do Governo de revisão dos critérios e restrições impostas à concessão e pagamento do benefício de
um salário mfnimo mensal às pessoas portadoras de
deficiência e aos idosos, conforme prevê o art. 203
da Constituição Federal;
* A precária parceria da União com os Estados
e Municípios na condução do processo de descentralização da assistência social.
Portanto, apelamos insistentemente ao Presidente Fernando Henrique Cardosq, em especial ao
Ministro da Previdência Social, para viabilizar a realização da Conferência.
Em defesa da democracia, da vida, da inclusão
das questões sociais como prioridade parà um Pafs
justo e digno, defendemos a realização da 11 Conferência Nacional de Assistência Social em dezembro
deste ano.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Suassuna, por
20 minutos, por permuta com o nobre Senador lris
Rezende.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, a Secretaria
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Federal de Controle, criada pela Medida Provisória
n• 480, de 27/04/94, órgão do Ministério da Fazenda
responsável pelo controle dos gastos do Governo
Federal, acaba de lançar o Relatório do Exercício de
1996, que vem preencher uma lacuna histórica, qual
seja, a carência de dados que possam subsidiar o
acompanhamento orçamentário da execução das
ações de Governo.
É, pois, com satisfação que me dirijo a este Plenário com o objetivo de registrar o significado dessa
iniciativa para o controle dos gastos públicos. A leitura
do mencionado relatório permite, Sr's e Srs. Senadores, a constatação de fatos de grande relevância.
Em primeiro lugar, destaco a própria iniciativa
do Ministério da Fazenda ao promovera sua elaboração, numa demonstração inequívoca da retornada
da ênfase. na função de acompanhamento, ultimamente relegada ao status de tarefa menor.
A segunda constatação animadora, mesmo com
o conhecimento de impropriedades e irregularidades
ocorridas na área, é a disposição de abandonar la'na
visão de controle meramente formaflsta, pela adoção
de uma postura preventiva, cujo enfoque está. vollado
para a orientação e não para a punição. ·
·'
Finalmente, destaco a visibilidade que o documento dá aos casos de abuso e malversação~ em
cumprimento à missão institucional da Secretaria Federal de Controle, que é a de zelar pela boa e regular apr~cação dos recursos públicos.
o relatório da Secretaria Federal de Controle
traz uma visão ampla do desenvolvimento das programações governamentais, em 1996, concomitantemente a um comparativo dos resultados e dos custos das ações de controle de 1995, de modo que se
possa ter uma demonstração numérica que contribui
para assegurar a efeüvação das realizações programadas ou justificar tomadas de decisão e de providências corretivas. .
·
O demonstrativo dos resultados das ações da
Secretaria mostra que o investimento no Controle lnterno -cerca de R$65 milhões - resultou, no exercício de 1996, em eXJ)ressivo saldo positivo na relação
custo-beneficio, porquanto propiciou um resultado final global de aproximadamente R$2 bilhões. · ,
Das ações desenvolvidas.
área de "auditoria
destacam-se a Orientação do Gestor PúblicO, reali·
zação periódica de auditorias de acompanhamento e
de gestão e a aproximação com as unidades, de auditoria interna dos órgãos e das entidades. Os quadros apresentados, com dados relativos a 1994,
1995 e 1996, mostram que houve uma queda nas
Tomadas de Contas Especiais, reforçando a tese de
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que, havendo prevenção, diminui a necessidade de
intervenções corretivas.
Por conta dessa postura preventiva, observouse uma queda significativa na ocorrência de irregularidades nos relatórios de auditoria de gestão, demonstrando que já é possível a corre'ção tempestiva
de falhas. Enquanto em 1995 12"k dos certificados
de auditoria apontaram a irregularidade das contas,
em 1996 o percentual caiu para 7%.
A Secretaria Federal de Controle fez, no exercício de 1996, o acompanhamento sistemático de 114
programas de Governo, correspondentes a R$77,46
bilhões, equivalente a 77,18% do Orçamento da União,
excluídas as dotações destinadas a Pessoal e Dívida,
objetos de outras formas de controle.
Considerando-se que, em 1995, foram acompanhados apenas 36,9% do Orçamento, houve um
crescimento de mais de 100% de acompanhamento
em um ano.
Em termos de cobertura espacial, é imperioso
destacar que, em 1996, foram fiscalizadas as execuções das programações custeadas com recursos federais em 1.110 municípios brasileiros.
Esse número representa 22% dos 4.947 municípios existentes, relacionados pelo Tribunal de Contas da União para efeito de distribuição do Fundo de
Participação dos Municípios.
Solicito a especial atenção das Sr4s e Srs. Senadores para as informações que abordarei a seguir,
uma vez que, em razão do descalabro administrativo
e da irresponsabilidade com os recursos públicos
que representam, periodicamente tomam-se alvo
preferencial da mídia. Refiro-me aos estoques p!Jblicos de grãos.
Dando continuidade às ações de controle sobre esses estoques, a Secretaria\Federal de Controle promoveu fiScalização nos Estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Paraná e Goiás, buscando identifiCar as situações administrativas, operacionais e organizacionais das unidades fiscalizadas.

Nessas liscalizações verificou.:se a existência de
perdas, devido às condições insatisfatórias de armazenagem e aos desvios de grãos, totalizando 556.898 toneladas de produtos, no valor de R$106.009.832,92.
Em função desses fatos, foi recomendada à
Companhia Nacional de Abastecimento - Conab a
instauração de Tomada de Contas Especial, visando
ao retomo do valor apontado aos cofres públicos,
sem prejuízo das medidas judiciais cabfveis.
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Outra medida de grande impacto corretivo deuse, Sr"s e Srs. Senadores, na área de pessoal. Merece destaque a inclusão de uma nova atividade: a
análise da consistência da folha de pagamento.

O trabalho de fiscalização dà regularidade das
despesas com o pagamento de pessoal civil da
União representou a análise de 564.856 contracheques, envolvendo 282 unidades pagadoras de pessoal, correspondentes a 35% do total de 812, inclusive as militares, e a mais de 50% dos 1.123.508 servidores ativos, inativos e pensionistas da União.
Na amostra examinada, constatou-se a ocorrência de 25.060 inconsistências cadastrais e pagamentos indevidos - correspondente a 4,5% da quantidade de pagamentos examinados - que ensejaram
as conseqüentes ações de controle para a c:orreção
dos erros e a recuperação dos recursos gastos indevidamente.
Ações congêneres, imbuídas do mesmo intento
saneador, foram implementadas na área de contabilidade, inadimplência, licitações e contratos de limpeza e vigilância, notoriamente wlneráveis à má utilização dos recursos.
Na área de contabilidade, as ações Visaram a
prover as autoridades da administração com informações contábeis fidedignas e tempesivas para
respaldar a tomada de decisão gerencial .
Com relação à inadimplência, a prifnejm providência foi dar conhecimento às entidades que se encontravam registradas' como inadimplenfes, fomecenc!o-lhes orientação quanto aos procedimentos a
serem adotados para a regularização.
·
Impõe-se destacar, também, a propósÍo das licitações, a ação da Secretaria Federal de Controle
no que se refere à melhoria da gestão nessa área.
Em 1994, as dispensas de r~eitações situaram-se no
patamar de 21,8%. No exercfcio de 1995. o percentual de dispensa de licitação permaneceu no patamar de 21 ;4%, demonstrando a constância do processo licitatório na execução dos gastos federais do
atual Governo. Fato. que permaneceu em 1996, considerando-se que o percentual de dispensa atingiu
20,6%, ou seja, houve signifiCativa redução.
Quanto aos contratos de limpeza e vigilância,
em função da variação e das distorçõeS existentes, a
Secretaria Federal de Controle realizou estudos com
o objetivo de reavaliar os custos contratados, bem
corno estabelecer parâmetros mais reais que possibilitem à administração pública a adoção de critérios
adequados à tomada de decisão, no que diz respeito
à matéria.
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Além dessas ações precípuas da área de auditoria, a Secretaria Federal de Controle promoveu
treinamento de servidores e outras ações para a racionalização dos gastos públicos, numa demonstração de orientação de suas atividades, no sentido de
análise da qualidade dos gastos, o que vem inserir a
atuação da Secretaria nas diretrizes que orientam a
atual gestão governamental.
Percebe-se, ainda, pela leitura do relatório, que
a Secretaria- cujas atribuições decorrem do art. 74
da Constituição da República, que trata da auditoria
de contas, do acompanhamento de programas, da
supervisão da contabilidade, da fiscalização da aplicação dos recursos - preocupa-se, também, com a
implantaÇão de uma nova filosofia de trabalho, assentada no controle preventivo, e com a implementação de métodos capazes de auxiliar no direcionamento das atividades e na agilização dos processos.
Dessa forma, Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, considero que merece registro o esforço empreendido pelo Ministério da Fazenda ao demonstrar
em linguagem clara e acessível como é feito o con·
trote dos gastos públicos, contribuindo, de modo
inestimável, para superar o extremo tecnicismo e a
linguagem cifrada que costumam permear os documentos de natureza orçamentária, em flagrante contradição com os princípios da publicidade que devem
presidir os atos administrativos.
Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, ao finalizar este meu discurso, louvo essa ação. Eu, que
tanto venho criticando o Governo, neste momento,
venho dizer que essa é uma boa ação. A profilaxia
do controle evita a perda e, se fiZéssemos a terceirização das cobranças, se controlássemos ferreamente o desperdício nos gastos, com certeza este Pais
teria mais recursos para aplicar !1a5 suas funções
precfpuas: saúde, educação, segu~. etc.
Este Governo estaria com algum recurso em
caixa, se mais de 500 toneladas não tivessem sido
jogadas ao léu. Sumiram cerca de 20 mil C11JT!inhões,
carretas carregadas de grãos. Está sendo responsabilizado. É preciso que, concomitantemente, a Justiça seja ágil, para que possamos colocar na cadeia
os ladrões dos recursos públicos.
Se tudo isso ocorresse, este Pais teria mais felicidade e, certamente, o Parlamento e o Executivo
seriam altamente aplaudidos pelos contribuintes,
que vêem seus minguados recursos sumirem pelos
ralos da malversação e da desonestidade.
Portanto, essa é uma ação louvável, que me
levou, hoje, a elogiar a Secretaria Federal de Contro-
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le pelo trabalho que está fazendo de profilaxia, para
evitar que aconteçam outros fatos dessa ordem.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador lris Rezende.
O SR. IRIS REZENDE (PMDB-GO. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, como é do conhecimento de V. ExAs, recebi do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, na
semana próxima passada, convite para integrar a sua
equipe de governo. Aceitei-o por entender que nenhum
homem público deste Pafs tem o direito de fugir de
convocações dessa natureza. Convite honroso, mas
que impõe um esforço incomum nessa grande arrancada que empreende o seu Governo na busca de novos tempos, de um novo Brasil.
Nunca fugi dos desafios. No decorrer da minha
vida pública, .tenho sempre enfrentado desafios.
Moço oriundo do interior, mais especificamente da
zona rural, chegava .em Goiãnia nos idos de 1949;
nove anos depois, concorria às eleições municipais,
a uma cadeira de Vereador na Câmara Municipal de
Goiânia. Desde aqueles dias até hoje, a minha vida
tem sido de muita luta, com um intervalo de apenas
12 anos, quando, em 1969, tive o restante do meu
mandato de prefeito municipal cassado e os meus
direitos políticos suspensos por dez anos.
Voltei às lides politicas em 1982 já como candidato ao Governo do mey Estado. Nesse perfodo, recebi convocação do Presidente José Samey para
ocupar o Ministério da Agricultura, onde, durante
quatro anos e um ·mês, com absoluta dediCaÇão,·
prestei serviço à minha Pátria. ·
. - · · ·· ·
Candidatei-má · ao Senado, · pensando ·q·tie; ·
como Senador, fugiria um pouco daquelas atribulações de Cfiefe de Executivo:-Mas; como dizià. ao iniciar as minhas palavras desta tribuna, não me àchei ·
no direito de recusar esse convite tão honroso e que
me proporcionará mais uma oportunidade de servir
aomeuPars.
· ..
···
··
Tenho consciência, Sr. Pmsidente, Srts -e Srs.
Senadores, de que o gesto do Senhor Presidente da
RepúbfiC8. teve como objetivo dispensar uma consideração muito especial ao meu Partido, o PMDB, que,
desde os primeiros dias de seu Governo, tem procurado dar o respaldo necessário à sua administração, tanto nesta Casa. quanto na Câmara dos Deputados.
Sei que o Presidente quis também, nurria preocupação toda especial à Região, integrar o CentroOeste ao seu Governo. Mas tenho consciência de
que o Presidente quis, sobretudo, prestar uma ho-
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menagem, demonstrar o seu reconhecimento, ao
Senado Federal, constitufdo das mais representativas lideranças nacionais, homens e mulheres
calejados na luta cfvica, trazendo a experiência, o
equil!brio e o sentimento patriótico das decisões
mais importantes de interesse da Naçli.o.
Ao assumir o Ministério da Justiça, tenho consciência de que a minha responsabilidade é muito
maior do que a daqueles que por ali têm passado,
porque representar o Senado Federal, ser pinçado
nesta Casa para ocupar aquela honrosa função é
realmente preocupante.
Mas estou certo de que, se assumo o Ministério da Justiça com essa consciência de representar
também o Senado Federal, não me faltará o apoio
necessário por parte desta Casa na apresentação
de sugestões, grandes idéias, com o brilho das inteligências e das competências de tantos líderes que
compõem esta Casa. Sei que contarei com essa
contribuição a fim de que os problemas que tocam
de perto a sensibilidade do nosso povo sejam solucionados com a maior rapidez possfvel.
O Sr. Vatmlr Campelo- Permite-me V. Exum aparte?
O SR. IRIS REZENDE- Com muito prazer.
O Sr. Vatmlr Campelo - Nobre Senador lris
Rezende, no infcio de Brasflia, precisamente em
1962, quando eu aqui chegava, já se falava num vereador arrojado, num homem que revolucionava
aquela jovem cidade de Goiânia, naquela época. Falava-se em lris Rezende. E tive oportunidade de conhecer V. Ex-, naquela ocasião. Em Goiânia, há praticamente 35 anos, fui apresentado a V. Ex" numa
reunião. Tenho dito que sou um admirador de V. Expelo seu trabalho de político dinâmico: Vereador,
Deputado Estadual, Prefeito cassado, Governador
por duas vezes, Senador da República e Ministro.
Nobre Senador lris Rezende, em nome do meu Partido, como Lfder do PTB, quero dizer da satisfação
que temos, que o Brasil tem em receber Ex" como
Ministro da Justiça. Atrás da sua simpliCidade está
um homem Integro, honesto, trabalhador, competente, que com a sua cultura politica consegue agradar
a todos os seus amigos, à sociedade e ao seu Estado. Todos; se lembram das suas obras sociais, do
saneamento básico, dos mutirões encetados e criados por V. Ex-, que hoje são exemplo em quase
todo o Pafs. O Brasil conhece o seu trabalho. Vamos
perder aqui, no dia-a-dia, a amizade, o convfvio do
Senador amigo lris Rezende, mas tenho absoluta
certeza de que o Brasil vai ganhar um grande Ministro da Justiça. Parabéns a V. Ex'l
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0 SR. IRIS REZENDE -Muito obrigado a V. Ex"
pelo generoso aparte. A nossa convivência, em Brasflia e Goiás, onde enfrentamos, muitas vezes, problemas comuns, nos uniu ao longo dos anos, fazendo
com que esse respeito e essa admiração fosse recíproca. V. Ex" tem sido, no Distrito Federal e nesta
Casa, um exemplo dignifk:ante de homem público.
Ouço o aparte do Senador Ramez Tebet.
O Sr. Ramez Tebet - Senador lris Rezende, a
biografia de V. Ex- enriquece a vida de qualquer homem público. São poucos os homens públicos deste
Pais que têm, na sua trajetória, tantos serviços prestados à coletividade. Vai ser mais um serviço que V.
Ex' vai prestar à Nação, da mesma forma que prestou como Ministro da Agricultura, no Governo do então Presidente José Samey. V. Ex- vai agora para
um outro Ministério, o da Justiça, que aguarda de V.
Ex' decisões que venham realmente tranqüilizar a
famfiia brasileira. Acredito que o Presidente Fernando Henrique Cardoso não poderia fazer escolha melhor do que fez. guindando V. Ex' a Ministro. Nós, do
Centro-Oeste, podemos dizer agora que estamos
representados no Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso, porque o Ministério da Justiça vai
ser ocupado pelo maior lfder de toda essa grande
Região do Brasil. Parabenizo V. Ex' e todo o povo
goiano, todo o povo do Centro-Oeste e do BrasB.
O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senador Ramez Tebet, pelo seu aparte. Suas palavras
me sensibilizam e me impõem urna preocupação
ainda maior no desempenho dessa nova missão que
irei enfrentar.
Ouço o aparte do Senador Ney Suassuna.
O Sr. Ney Suassuna- Nestes anos em que
milito na polftica, o nome de V. Ex' sempre despontava como o de um grande lfder. Nos anos em que
estou militando nesta Casa, aprendi ª-ver nãQ só o
grande lfder, mas o amigo sincero, o amigo simples,
leal, companheiro de todas as horas. Twe oportunidade de ir a Goiás, convidado por V. Ex' para urna
convenção. Vi o poder de liderança de V. Ex'. Todos, por onde V. Ex' passava, o aclamavam, corriam
para abraçá-lo.
Ex- é nosso companheiro no
PMDB. E se tivéssemos de dar urna cara ao PMDB,
tranqüilamente ela poderia ser a de V. Ex-, que é um
homem que representa a nossa combatividade, que
representa a nossa simplicidade, que representa a
nossa democracia. Vejo V. Ex' chegar à tnbuna e dizer que o Presidente quis homenagear o PMDB, o
Centro-Oeste, o Senado. Ele quis homenàgeá-los,
mas ele quis homenagear também um lfder que desponta como figura nacional, um lfder que todos nós
respeitamos e um lfder que detém um currfculo ina-
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tacável; um homem que teme a Deus, um homem
que age corretarnente em todas as su'as lides, em
todas as suas horas. Por isso, digo a V. Ex& que tenho orgulho de ser seu companheiro de Bancada e,
mais ainda, de ter no meu Pais um Ministro da Justiça corno lris Rezende.
;
O SR. IRIS REZENDE - Obrigado, Senador
Ney Suassuna. As palavras de V. Ex" me comovem.
Na verdade, os nossos objetivos estão voltados para
o mesmo caminho, aquele de servir com muita dignidade o nosso povo, o que nos aproxima e faz com
que, nesta hora, o coração de V. Ex&, a sua amizade
e a sua sensibilidade falem mais alto.
Ouço agora o aparte do Senador Élcio Alvares.
O Sr. Élclo Alvares - Senador lris Rezende,
apesar da longa vida política de V. Ex", inteiramente
devotada à causa pública, especialmente a essa
magnífica região que é o Brasil Central, V. Ex" deve
estar vivendo um momento de emoção. Por mais
que tenhamos experiência e prática da mecânica política, há determinados momentos que fiCam gravados. V. Ex&, neste momento, na tribuna, anuncia à
Casa a sua despedida, que, ternos certeza, será
apenas pro fonna, porque V. Ex", no Ministério, estará cada vez mais perto de nós, poderá contar com
toda a solidariedade e apoio dos seus companheiros. Corno Lrder do Governo, neste momento eu tenho a obrigação de fazer um depoimento que homenageie a sua inteligência, a sua serenidade, a sua
grande l!lilbilidade no trato do interesse público, da
coisa pública. V. Ex" foi um admirável Presidente da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Eu
diria mesmo que essa Comissão lhe deu todos os
suplementos necessários para assumir, com a maior
dignidade posslvel, o Ministério da Justiça. Eu diria
que V. Ex& é o homem certo para a função exata, no ·
momento em que o Pafs tem, no clfovemo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, o gesto da cidadania. o gesto de respeito aos direitos humanos, a
manutenção e a preservação da ordem. 0 1seu esprrito conciliador já fez praticamente escola neste
Pafs. O Senador Ney Suassuna, seu companheiro
de Partido, deu um depoimento dizendo que V. Ex" é
a cara do PMDB, é o retrato exato daqueles que
acreditam no seu propósito e na sua autenticidade
politica. V. Ex" é um homem de palavra, em nenhum
momento negou a sua palavra, em nenhum momento faltou aos seus companheiros. V. Ex" é um homem que eu diria amado pelo seu povo, e, assim
sendo, Senador !ris Rezende, eu, o seu companheiro do lado - quantas vezes trocamos idéias, trocamos sentimentos, angústias, na confidência de cole-
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gas que se sentam lado a lado-, vou sentir a sua falta. Mas tenho a convicção, hoje, e af falo corno Ucler
do Governo, que o Presidente Fernando Henrique
cardoso vai ganhar um admirável auxiliar, e que V.
Ex", no exen:fcio das elevadas funções de Ministro
da Justiça. vai dar a todos os seus Colegas motivos
maiores de orgulho e admiração. Seja feliz no exercfcio da Pasta da Justiça.
O SR. IRIS REZENDE - Obrigado, Senador Élcio Alvares. Tenho razão para enfrentar desafios,
porque sempre tenho sido alvo da solidariedade.
Num dos momentos mais diffceis da minha vida pública, quando os meus direitos políticos foram suspensos, fui dedicar-me à advocacia. Juntei-me a desembargadores aposentados, advogados experimentados e, em poucos meses, era possivelmente o
meu escritório o detentor do maior número de ações
ajuizadas neste Pais. Era a solidariedade do povo.
Mas fui alvo de uma solidariedade muito especial por
parte da Magistratura, do Judiciário do meu Estado.
A cada comarca, ainda principiante nas audiências,
eu encontrava o carinho e a compreensão ele um
juiz, de um escrivão, de um promotor público. Chego
ao Senado. Por um gesto todo especial da minha
Bancada, fui indicado Presidente da Comissão de
Constituição, J12stiça e Cidadania. Ali, encontrei, por
parte dos juristas mais renomados, por parte das figuras mais expressivas tlesta Casa, o mesmo carinho e a mesma solidariedade, o que fez com que a
Comissão de Constitui~o. Justiça e Cidadania se
apresentasse com um bom saldo de trabalho.
V. Ex& tem razão, eu não me distanciarei do
Senado. Estarei aqui, se necessário, todos os dias,
porque aqui vou procurar as luzes maiores; nos momentos de dificuldade, estarei buscando as soluções
junto. a essas figuras tão calejadas na vida pública,
tão experimentadas. Posso testemunhar nesta Casa
ou em qualquer outro lugar que o Senado Federal é
movido realmente pelo amor· à Pátria, pelo respeito
ao povo. E aqui eu estarei, corno Ministro da Justiça,
buscando o respaldo necessário nos momentos em
que eu me sentir pequeno, quem sabe, para tornar
decisões tão grandes, até porque a sociedade inteira
clama por justiça. Uns reclamam da morosidade; outros, da faita de dispositivos legais que garantam os
direitos de cada um. Mas todos sabemos que, embora o Judiciário brasileiro seja realmente exemplar,
não conta ele com elementos, com instrumentos suficientes para um trabalho prestacional à altura dos
interesses da nossa sociedade.
Eu dizia à imprensa e repito nesta casa: Executivo, legislativo e _.Judiciário unidos poderão bus-
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car, a curto prazo, soluções para esse problema;
caso contrário, continuaremos com códigos arcaicos,
principalmente no que se refere ao Código de Processo Civil e ao Código de Processo Penal. Isso permite às partes, que nem sempre têm interesse numa
decisão mais imediata por parte do~ juiz, continuar
procrastinando o trabalho da Justiça, o que, muitas
vezes, traz prejuízos insanáveis à sociedade, principalmente ao Poder Público.
Virei, então, nessa hora, buscar, junto ao Legislativo, junto ao Congresso Nacional, tão bem presidido por essa figura a quem a cada dia dispenso
uma admiração maior, soluções acertadas. Tenho
observado nas ações do Presidente desta Casa e,
conseqüentemente, Presidente do Congresso Nacional, Senador Antonio Carlos Magalhães, um espfrito
público invejável, um homem de gestos os mais tocantes, com quem tenho privado de uma longa amizade.
Nunca me esqueço deste episódio: quando
Governador de Goiás, eu e S. Ex'l, Governador da
Bahia, com urna rapidez histórica solucionamos problemas de divisas entre os nossos Estados que se
arrastavam ao longo de décadas e décadas. Ali deuse início a urna convivência, a uma amizade.
Devo ressaltar aqui, Sr. Presidente, que deixarei temporariamente esta Casa para ocupar o Ministério da Justiça, mas levo de V. Ex'l um exemplo do
qual jamais me distanciarei. Concorri com V. Ex' à
Presidência desta Casa. Como Polftico, sei que todas as disputas muitas vezes deixam arranhões,
mas V. Ex' não permitiu que aquela disputa, que
aquele embate pudesse mudar os gestos, a posição
e o comportamento de V. Ex'. Dai eu afirmar que, a
cada dia, o meu respeito e o meu afeto por V. Ex' se
avolumam. Levarei o seu exemplo dignificante, conquistado ao longo da sua vida p~blica: o de um homem realmente à altura dos anseios nacionais.
Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, assumo o Ministério da Justiça, integro-me ' equipe do
Presidente Fernando Henrique Cardoso porque
acredito neste Pais, mas, sobretudo, porque acredito na pessoa do Presidente da República. Jamais assumiria uma função dessa natureza se não
acreditasse no Chefe dessa equipe. Faço-o porque, conhecendo o Presidente Fernando Henrique
Cardoso há tanto anos, inclusive tendo sido seu
Companheiro de partido por tanto tempo, posso
afirmar publicamente que, na verdade, Sua Excelência é um estadista dos novos tempos; um homem à altura dos destinos nacionais, um homem
que quer o melhor para o Brasil.

O Sr. Eduardo Supllcy- V. Ex' me permite
umapart!3?
O SR. IRIS REZENDE - Com muito prazer,
Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy- Senador lris Rezende, V. Ex' deixa o Senado temporariamente para assumir o Ministério da Justiça num momento de grande importãncia para a vida do Congresso Nacional,
para os destinos da Nação. V. Ex' faz esse pronunciamento como se dissesse um 'até logo mais' aos
Senadores, num dia em que o Senado Federal está
para tomar decisão de extraordinária importãncia. V.
Ex' tem hoje um papel da maior relevância, porque
está aqui na condição de próximo Ministro da Justiça, provavelmente com extraordinária responsabili·
dada na condução política do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, mas ainda é Senador e está conosco participando da decisão sobre o
direito à reeleiÇão. Hoje, estamos no Senado Federal para decidir se é oportuno ou não esse direito,
em virtude do gravíssimo fato revelado nas gravações da qual participaram os Deputados Ronivon Santiago e João· Maia. Deputados que foram expulsos
de seus partidos pela Executiva Nacional quando os
membros da Executiva Nacional do PFL ficaram
convencidos da autenticidade da fita - isso, na semana passada. Hoje, logo após terem tomado conhecimento do laudo científico da Unicarnp, de que
aquelas fitas correspondiam exatamente às suas
próprias vozes, ambos renunciaram aos seus mandatos. Corno fica o Congresso Nacional e o Poder
Executivo diante desse fato? Eles reconheceram a
sua culpa- o fato é grave-, eles assumiram quereceberam vantagens, em dinheiro ou de qualquer outra forma, para votar favoravelmente ao direito de
reeleição. Senador lris Rezende, futuro Ministro da _
Justiça, um dos conselheiros-mores do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, o Presidente disse que
gostaria que o Congresso Nacional apurasse, em
profundidade, os fatos. Sua Excelência não confirma
que estaria dizendo aos Parlamentares de sua base
de apoio no Congresso para não assinarem o pedido
de CPI. Tanto é que o Deputado Luís Eduardo Magalhães e tantos outros da base de apoio e sustentação do Governo assinaram o pedido de CPI. Senador lris Rezende, V. Ex' assumirá a coordenação
política do Governo Fernando Henrique Cardoso, razão pela qual a sua voz, nesta tarde, é de extraordinária relevância Há pouco, em visita ao Presidente
do Senado Federal, Senador Antonio Canos Magalhães, eu disse a S. ExA que o Congresso Nacional
foi ferido por essa ação. Ministro da Justiça, Senador
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lris Rezende, qual o caminho? Não .é próprio que o
Congresso Nacional apure, em profurklidade, por todos os meios, em defesa até do Poder Executivo, do
Presidente Fernando Henrique Cardoso, os fatos relativos à compra de votos? Não serià próprio, inclusive, que sustássemos a votação dejssa matéria até
que o Congresso Nacional apure completamente os
fatos? Com todo respeito, deixo essa pergunta, sabendo que V.
irá dignificar o Ministério da Justiça logo que o assuma.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães) - Prorrogo a Hora do Expediente por cinco minutos para que o orador possa finalizar suas palavras,
advertindo que os apartes não podem ultrapassar o
prazo de dois minutos, segundo o Regimento.
O SR. IRIS REZENDE -Obrigado a V. EJCI',
Senador Eduardo Suplicy, pelo aparte.
Devo salientar que na minha caminhada poUtica tive oportunidade, como vereador, de integrar a
Bancada do prefeito durante dois anos e, com a eleição de um novo prefeito, ser o lider da Oposição ao
prefeito empossado.
Concorrendo ao Governo de Goiás, em 1982,
fui candidato de oposição ao Presidente da República - que na época realizou cinco comícios favoráveis do meu adversário - e candidato de oposição
também ao Governador, que integrava o mesmo
Partido do Presidente da República.
Em 1990, voltando a concorrer ao Governo de
Goiás, fui candidato de oposição ao Governo Federal, então ocupado pelo ex-Presidente Fernando Coilar, e candidato de oposição ao Governo de meu Es·
tado, com o qual rompi anteriormente devido ao fato
de o Governador ter assumido posicionamentos que
não coincidiam com os princípios e com os rumos
1;10r mim defendidos e tomados.
Quero ãiZer ã V. EJCI'·que\conheço o campo da
oposição e da situação. Aprendi, ao longo dos anos,
a entender e a respeitar o papel da oposição num
Parlamento. Entendo que dificilmente um Governo
prosperará sem a atuação sincera e legitima de uma
oposição.
Estou consciente, Sr. Senador, de que o Presidente Fernando Henrique Cardoso em nenhum momento assumiu qualquer posicionamento que pudesse tolher a liberdade da Câmara dos Deputados na
apuração dos fatos. A ação de uma Comissão de
Sindicância ali instalada demonstra que a Câmara
dos Deputados não dá espaço a corruptos. Basta dizer que, antes do término dos trabalhos da Comissão, aqueles Deputados sentiram-se no dever, por
falta de ambiente, de renunciar a seus mandatos, o
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que dá àquela Casa autoridade suficiente para proclamar ao País que os interesses públicos ali serão
defendidos.
Aqui, Sr. Senador, durante dois anos senti as
reações pessoais de cada Senador e.!le.pada Senadora. Posso hoje, de viva voz, dizer ao meu País
que o Senado Federal conta com 81 homens e mulheres deã~cados aos interesses nacionais, com a
mais profunda pureza de ações e de espírito. Aprendi a admirar a Bancada da Oposição desta Casa,
que tem desempenhado muito bem o seu papel,
mas tenho que reconhecer também o valor de uma
Bancada que dá respaldo ao Governo, que não tem
outro objetivo senão o de construir um novo País.
O Sr. Humberto Lucena - Permite-me V.
um aparte?
O SR. IRIS REZENDE - Pois não. Ouço, com
muito prazer, o aparte de V. EJCI', nobre Senador
Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena - Nobre 'Senador lris
que vai assuRezende, desejo cumprimentar V.
mir o Ministério da Justiça numa hora difícil da conjuntura política nacional. No entanto, quem lhe conhece sabe que esse desafio para V.
é pequeno
saberá corresponder, tenho certeza,
demais. V.
à confiança do Senhor Presidente da República e
procurará colaborar nas articulações políticas de que
Sua Excelência tanto necessita no Congresso Nacional porque, na verdade, esse é um dos pontos
fracos do Governo. ~V- EJCI' lá estará como um de
nós, da Bancada do PMDB no Senado - e ainda
ontem homenageamos V.
dwante uma reunião da nossa Bancada. Para terminar, quanto ao
aparte do nobre Senador Eduardo Suplicy, que foi
um aparte importante neste momento, eu apenas
gostaria de lembrar a S. Ex& que fato semelhante
- ocorreu durante o processo de lmpeachment do
ex-Presidente Fernando Collor. Quando S. Ex& já
estava na undécima hora, absolutamente convicto
. de que seria condenado a perder o cargo no processo que o Senado lhe movia, antecipou-se, e,
através de seus advogados, também renunciou à
Presidência da República, tentando com isso evitar que lhe fossem suspensos, durante oito anos,
os seus direitos polfticos •. Isso, entretanto, não
aconteceu. O Senado voltou a se reunir sob aPresidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal - na época eu era Uder do PMDB -, e suspendemos, por oito anos, os direitos polfticos do exPresidente Fernando Collor. Da mesma maneira
penso que a Câmara deve proceder em relação a
esses Deputados que acabam de renunciar.
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O SR. !RIS REZENDE- Muito obrigado a V.
Ex", Senador Humberto Lucena, pelo aparte.
A S... Marluce Pinto - Permite-me V. Ex" um
!!-Parté?
O SR. !RIS REZENDE-~Concedo o aparte à
Senadora Marluce Pinto.
:
A S... Marluce Pinto - Senador e Ministro lris
Rezende, serei muito breve, mas eu não poderia deixar de expressar, neste momento, que tenho certeza
absoluta de que V. Ex" é umà das pessoas mais indicadas para assumir o Ministério da Justiça, não
apenas pela sua capacidade jurídica, mas por essa
maneira de ser, de saber coordenar. V. Ex" já foi
cassado; enfrentou a situação, desde que retomou à
politica no seu Pais, com muita seriedade, com muita dignidade e com muita compreensão. Jamais
usou represálias para atingir qualquer objetivo. Por
essa razão, o povo de Goiás tem correspondido, demonstrando nas umas que V. Ex" jamais poderá deixar de representá-lo seja no Senado da República,
seja no relevante cargo que V. Ex" assumirá. Certamente, quando V. Ex" deixar aquele Ministério, estará com mais experiência, por prestar bons serviços
ao nosso Pais.
O SR. !RIS REZENDE - Muito obrigado, Senadora Marluce Pinto.
O Sr. Benl Veras - V. Ex" permite-me um
aparte?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)- Advirto V. Ex" que o tempo está findo, e V. Ex"
deve concluir as suas palavras, pois não há mais
tempo para todos os apartes, a não ser que cada um
registrasse, muito rapidamente, o aplauso a V. Ex".
O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado pela
compreensão de V. Ex".
Concedo um aparte...ao nobre Senador Beni
Varas. , ,
, ,
"" ~
\

O Sr. Benl Veras- V. Ex" chega ao Governo
no momento certo, na hora certa, no papel correto.
Que a personalidade de V. Ex", que é co~ta. não
seja confundida com tibieza. V. Ex" tem firmeza de
caráter, portanto, será útil ao Governo neste momento. Obrigado.
O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senador Beni Varas.
A S... Júnla Marise- Permita-me V. Ex" um
aparte, nobre Senador lris Rezende?
O SR. IRIS REZENDE - Com muito prazer,
Senadora.
. A S ... Júnla Marlse - Senador lris Rezende,
fehzmente, nem os homens nem as suas práticas

são iguais. Tenho a certeza de que V. Ex' chega ao
Ministério da Justiça para engrandecê-lo, certamente
com os seus atos, que são compatíveis com o seu
currículo e com seu passado, a fim de fazer com que
aquele Ministério seja baseado numa ação na área
do Executivo que possa dimensionar todas as questões do nosso País. Tenho a certeza e a confiançaconheço bem a trajetória de V. Ex"-, de que apresença de V. Ex" mudará o perfil do Governo e até
mesmo algumas práticas contraditórias na vida pública do nosso País. Cumprimento V. Ex" por ter a
. confiança e a certeza de que, à frente do Ministério
da Justiça, V. Ex" saberá •dar o norte•, dar o rumo
certo para que o País possa se compatibilizar em todas as questões que digam respeito aos interesses
nacionais, seja na área de direitos humanos, nas de
relações com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, mas, acima de tudo dentro do perfil e dos parâmetros calcados na ética, na seriedade e na vontade de servir o nosso País. Parabéns a V. Ex".
O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, nobre
Senadora Júnia Marise, o aparte de V. Ex', como os
dos demais Senadores, conforta-me muito.
O Sr. Sérgio Machado - Permita-me V. Ex"
um aparte?
O SR. IRIS REZENDE - Concedo um aparte
ao nobre Senador Sérgio Machado.
O Sr. Sérgio Machado - Senador lris Rezende, o Senado, amanhã, perde um companheiro, mas
o Brasil ganha um homem experiente. Um homem
que já viveu no topo da CÓiina, já caiu, já sofreu injustiças, por isso sabe, muito bem discernir o que é
certo do que é enado; e que, sobretudo, tem a coragem para fazer o que é certo. Tenho a certeza- e
aqui estou falando em nome de toda a Bancada do
PSDB - que o Governo do Presidente Fernando
Henrique Cardoso vai ganhar um grande colaborador. Vai ganhar um homem afeito ao diálogo, mas,
por outro lado, um homem que também sabe usar a
autoridade quando é preciso. Porque democracia é
feita com autoridade, com respeito às leis. E, dentro
dessa linha, tenho a certeza de que o Governo Fernando Henrique Cardoso vai poder contar com a sua
colaboração e o PSDB, aqui no Senado, estará ao
lado de V. Ex" nessa luta, nessa cruzada por este
,
Brasil.
O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senador Sérgio Machado.
O Sr. José Roberto Arruda - Permita-me V.
Ex" um aparte?
O SR. IRIS REZENDE - Com prazer, nobre
Senador José Roberto Arruda.
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O Sr. José Roberto Arruda- Senador Iris Rezende, apenas para registrar, neste' pouco tempo,
que a carreira de V. Ex'- de Vereador a Deputado;
Prefeito; Governador; Ministro e agora Senador - lhe
dá credenciais para ocupar o Ministério da Justiça,
que é também hoje o "Ministério daX~idadania e dos
Direitos Humanos", com a competência, a sensibilidade, a firmeza e a habilidade que o caracterizam.
Nós, do Senado Federal, além dos seus Colegas de
Bancada do PMDB, também nos sentimos representados. Parabéns.
O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senador José Roberto Arruda.
O Sr. Carlos Patrocfnlo- Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. IRIS REZENDE - Com muito prazer.
O Sr. Carlos Patrocfnlo - Nobre Senador lris
Rezende, o Estado de Tocantins não poderia deixar
de se congratular com V. Ex' ao assumir esse importante cargo. Gostaríamos de abraçá-lo, sobretudo
ao Presidente Fernando Henrique carooso, que soube escolher o homem certo para o lugar certo, e o
que é mais importante, na hora certa, exatamente
agora que o Brasil éstá precisando de V. Ex" no Ministério da Justiça. Portanto, receba o abraço e o
apoio incondicional da Bancada do Estado de Tocantins, ligado visceral e umbilicalmente ao Estado
de Goiás, que V. Ex" tão bem representa nesta
Casa.
O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senador cartas Patrocínio.
O Sr. José lgnácio Ferreira- Permite-me V.
Ex' um aparte?
O SR. IRIS REZENDE -Com muito prazer.
O Sr. José lgnáclo Ferreira- Senador lris Rezende, Ministro lris Rezende, tenho mais certezas
que esperanças; tenho cón~o de que V. Ex" será
um grande Ministro. Chega ao Ministério numa hora
muito oportuna, num Governo de transformações
que abriu espaços dentro de uma sociedade aberta
com uma Constituição que abre muito~ direitos e.facilita os pleitos junto ao Judiciário, permitindo, portanto, que haja certas fricções entre o Executivo e o
Judiciário. Essa 1 é a grande oportunidade para um
homem como V. EJcl', que tem uma vida que se assemelha muitas vezes a uma montanha russa, pois
foi Vereador, Prefeito, pisou o chão da planície, voltou ao topo, foi Governador duas vezes, Senador,
antes Ministro, agora Ministro novamente. Então, V.
Ex" tem uma história. Nobre Senador, já o disse uma
vez em uma reunião em Goiânia, quando V. Ex" era
Governador, que quem nunca foi humilhado tem
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muita álficuldade de enfrentar injustiças, porque não
conhece exatamente o travo das injustiças. No entanto, como V. Ex" é um homem que já amargou injustiças, leva para o Ministério o seu caráter, a sua
experiêRoi~ a sua determinação, o seu patriotismo,
mas, sobretudo, a sua grande sensibilidade para enfrentar as injustiças que o Brasil vive naquele Ministério que cuida de coisas assim.
O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senador Jo$é lgnácio.
O Sr. Romero Jucá- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. IRIS REZENDE -Ouço V. Ex" com prazer.
O Sr. Romero Jucá - Meu caro Senador lris
Rezende, quero apenas registrar a minha certeza de
que V. Ex", com a experiência politica e com a formação espiritual que tem, tratará com muita competência questões tão díspares como a coordeflação
política ou mesmo a questão indígena. Quero parabenizá-lo e dizer que ganha o Pais com a nomeação
de V. Ex".
O SR. IRIS REZENDE- Obrigado a V. Ex".
O Sr. Onofre Qulnan- Permite-me V. Ex" um
aparte?
. · ..
zer.

O SR. IRIS REZENDE
- Ouço V. Ex" com pra-----

O Sr. Onofre Qulnan - Senador lris Rezende,
em meu nome e no do Senador Mauro Miranda, não
poderia deixar de usar a palavra neste momento tão
importante para o Estado de Goiás, nessa oportunidade em que V. Ex" assume o Ministério da Justiça.
Nós, que convivemos tanto, conhecemos a sua
grande capacidade de trabalho, a sua grande- habilidade-em resolver problemas diffceis. Tenho a certeza de'Q{Je V. Ex", à frente do Ministério da. Justiça,
vai cooperar decisivamente para a resolução dos
graves problemas sociais que existem na Nação, e
que terá pleno êxito. É esse o meu desejo e o do
nosso Colega, Senador Mauro Miranda, e por que
não dizer do povo de Goiás. Meus parabéns.
O SR. IRIS REZENDE- Obrigado, Senador.
O Sr. Epltaclo Cafeteira- Permita-me V. Ex"
um aparte?
O SR. IRIS REZENDE - Concedo um aparte
ao Senador Epitacio cafeteira.
O Sr. Epltaclo Cafeteira- Nobre Senador lris
Rezende, quero dizer a V. Ex" que uso da palavra
para desejar-lhe sucesso e que, no Ministério da
Justiça, continue trilhando o caminho que V. Ex"
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sempre trilhou: de honradez, de luta e, principalmente, de justiça para o povo brasileiro. Muito obrigado.
O SR. IRIS REZENDE - Obrigado, Senador.
O Sr. Hugo Napoleão- Permita-me V. Ex" um
aparte?
O SR. IRIS REZENDE - Concedo um aparte
ao Senador Hugo Napoleão.
'
O Sr. Hugo Napoleão - Eminente Senador lris
Rezende, hoje pela manhã, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa, que V. EJcA
presidiu tão bem, já prestou-lhe as devidas homenagens, através da Presidência do nosso Colega, Senador Bernardo Cabral. Hoje, venho apenas dizer o
seguinte: se a mim perguntassem como eu o definiria, qual seria a palavra adequada para defini-lo, eu
responderia: lhaneza. lhaneza no comportamento,
nas atitudes, na correção, na probidade, no trabalho
no Executivo ou no Legislativo, ou nos árduos períodos de cassação. É essa lhaneza que V. Ex" leva
para o Ministério da Justiça do Brasil, para mais uma
vez servir à Pátria. Cumprimento V. Ex".
O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senador.
O Sr. Jader Barbalho- Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. IRIS REZENDE - Concedo o aparte ao
meu Uder, Senador Jader Barbalho.
O Sr. Jader Barbalho -Meu caro companheiro Iris Rezende, desejo expressar, em nome de toda
a Bancada do PMDB no Senado, não somente os
cumprimentos pela sua investidura no Ministério da
Justiça, mas a certeza de que V. Ex" estará à altura
das expectativas da sociedade brasileira no desempenho de tão importante cargo. Gostaria de ressaltar, nesta hora, os meus cumprimentos ao Presidente da República pela sua escolha, que fica retratado
nesta sessão que não é a escolha ~ um Senador
do PMDB, é a escolha de um integrànte do Senado
Federal que merece todo o apreço, toda a solidariedade e que, acima de tudo, está à altura das expectativas do Senado Federal. V. Ex" vai para~ Governo, não como representante do PMDB; nesta tarde
fica claro que V. Ex" vai como representante do Senad~.

O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, meu
Uder.
O Sr. Levy Dias- Permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. IRIS REZENDE - Concedo o aparte ao
Senador Levy Dias.
O Sr. Levy Dias- Senador lris Rezende, apenas para festejar com V. ExA, em nome do nosso

querido Centro-Oeste, a sua indicação para Ministro
da Justiça. Um ministério complexo e difícil, mas que
V. EJcA vai tirar de letra, pela sua experiência, pela
sua competência, pela sua força de trabalho, pela
sua ~aragem. V. Ex", durante esses meses que conViVemos juntos aqui nesta Casa, conquistou todos os
Senadores, todos têm uma estima muito grande por
V. Ex4. Desejo-lhe o maior sucesso nesse trabalho
árduo que inicia agora.
O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senador Levy Dias.
Sr. Presidente, Srlls e Srs. Senadores, ao encerrar as minhas palavras, agradeço a generosidade
de V. Ex" concedendo-nos tempo suficiente para ser
alvo das mais profundas homenagens por parte de
nossos Colegas. Palavras que nos sensibilizam, que
agigantam a nossa responsabilidade, sobretudo com
esta Casa; palavras que nos movem para que, a
cada dia, possamos desempenhar nossas funções
com mais amor, com mais responsabilidade e com
mais atenção às camadas sofridas da sociedade. ~
O Sr. Esperldião Amin - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. IRIS REZENDE - Concedo o aparte ao
Senador Esperidião Amin.
O Sr. Esperldião Amin - Sr. Senador e futuro
Ministro, lris Rezende, desejo muito mais, na condição de Presidente do Partido Progressista Brasileiro,
tributar neste momento as nossas congratulações
como Partido, e minha, pessoal. ao Governo, ao
Presidente da República, e expressar aqui a nossa
~rteza no êxito da sua gestão. Muito obrigado.
O SR. IRIS REZENDE -Obrigado, Senador.
O Sr. Pedro Simon - V. Ex" me permite um
aparte?
·
~ .. O SR. IRIS REZENDE - Com muito prazer,
Senador Pedro Simon.
O Sr. Pedro Simon - Pela manhã, praticamente todos os Membros da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania - e eu entre eles -, fizemos uma
reunião em homenagem a V.
em que tivemos
ocasião de manifestar o carinho, o apreço, a admiração e a satisfação que todos temos com a sua presença, representando a nós todos - Senado Federal
-, no Ministério da Justiça. Repito: renovo o meu
abraço e a minha confiança na competência, na integridade e na seriedade de V. Ex-.
O SR. IRIS REZENDE - Muito obrigado, Senador Pedro Simon.
Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, deixo
esta tribuna certo de que, no Ministério da Justiça,

ex-,
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corresponderei às expectativas de V. ExAs, certo de
que contaremos com a proteção de Deus, com a
participação do Senado Federal, com a participação
da Câmara dos Deputados, com a participação do
Poder Judiciário e, sobretudo, coo:wt1>articipação do
povo brasileiro.
Muito obrigado.
Dwante o discurso do Sr. 'ftis Rezende,

o Sr. Geraldo Meto, 111 V"tee-Presidente, deixa
a cadeira da presidência, que é ocupada pelo
Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)

- A Mesa do Senado associa-se ao gesto do Presidente da República de nomear o Senador lris Rezende para a Pasta da Justiça. pelos méritos de Senador e pela homenagem ao Senado da República.
Concedo a palavra, para uma comunicação, ao
Senador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA {BLOCO-SE.
Para uma comunicação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, comunico à
casa que os Uderes dos Blocos de Oposição Parlamentar na Câmara dos Deputados estão entregando
ao Presidente do Senado um requerimento. Considerando que é imperativo o respeito ao princípio da
moralidade, previsto no art. 37 da Constituição Federal, que o Poder Legislativo, por cautela, suspenda a
tramitação da PEC 01/95, ora submetida ao Senado,
abstendo-se da prática de quaisquer atos que envolvam sua apreciação e votação, até que se concluam
as devidas apurações, esclar~ndo-se a extensão,
as responsabilidades e conseqüentes providências
relacionadas ao fato em questão.
Caso o Presidente da Casa não atenda ao
apelo dos Líderes do Bloco na Câmara - este assunto será objeto de debate ~plenário -, entendemos que, dados os acontecimentos, o mais prudente, por parte do Senado da República, seria realmente não votar esta matéria neste momento. Até porque o Senado também faz parte da instituição Congresso Nacional. Entendemos que o· Senado não
pode adotar uma postura como a da avestruz; ou
seja, já que as denúncias envolvem apenas Deputados, o Senado não pode esquecer que está em jogo
neste momento a imagem do Congresso Nacional, e
o Senado da República faz parte da instituição Congresso Nacional.
Era este o registro que eu queria fazer sobre o
requerimento que está sendo entregue pelos Líderes
do Bloco de Oposição na Câmara.
Muito obrigado.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência recebeu o Aviso n2 176, de 1997,
de 20 do corrente, do Ministro de Estado da Agricultura e do Abastecimento, manifestando interesse de que representante desta Casa participe da
651 Sessão Geral Anual do Comitê Internacional
de Epizootias {OIE), que será realizada em Paris,
no período de 26 a 30 do corrente, ocasião em
que será pleiteado o reconhecimento dos Estados
de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul como
zonas livres de febre aftosa com vacinação, permitindo desta forma, que o Brasil concorra, em melhores condições, nos mercados internacionais de
carne. (Diversos n2 28, de 1997)
O expediente vai à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Presidência comunica ao Plenário que se encontram abertas as inscrições para oradores das seguintes homenagens, que ocorrerão na Hora do Expediente das sessões dos dias 10 e 12 de junho,
respectivamente:
- Quarto centenário de falecimento do Beato
José de Anchieta: e
-Comemoração dos 175 anos da Maçonaria
no Brasil.
O SR. PRESIDE~ (Antonio Carlos Magalhães) -Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo
Sr. 1 2 Secretário em exercício, Senador Lúdio
Coelho.

'

São lidos os seguintes:
OFIFG N 2 305197
Brasilia, 20 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular e
do Deputado Gilney Viana (PTIMT}, como suplente
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir
Parecer sobre a Medida Provisória n2 1.465-15, de
15 de maio de 1997, que•. Acrescenta§ 52 ao art. 42
da Lei n2 8.884, de 11 de junho de 1994, e dá outras
providências".
Aproveito a oportunidade para apresentar minhas cordiais saudações.
Atenciosamente, Fernando Gabeira, Uder do PV.
OFIFG N 2 307/97
Brasília, 20 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Fernando Gabeira (PVIRJ), como titular e

do Deputado Gilney Viana (PTIMT), como suplente
para compor a Comissão Mista incumbida de emitir
Parecer sobre a Medida Provisória n2 1.535-5, de 15
de maio de 1997, que• Dispõe sobre o Plano de Carreira dos servidores do Banco Central do Brasil, e dá
outras providências".
~
Aproveito a oportunidade para apresentar minhas cordiais saudações.
Atenciosamente, Fernando Gabeira, Líder do PV.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os ofícios lidos vão à publicação
A Presidência designa o Deputado Gilney Viana para integrar, como suplente, as Comissões Mistas incumbidas de emitir pareceres sobre as Medidas Provisórias nl!s 1.465-15 e 1.535-5, publicadas
em 16 de maio de 1997, de conformidade com o expediente que acaba de ser lido.
Sobre a mesa, ofícios que vão ser lidos pelo
Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Lúdio Coelho.
São lidos os seguintes:
Of.n 112/97~LPFL
2

Bras~ia, 21 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, solicito a minha substituição pelo Senador Edison Lobão na Comissão
Mista incumbida do estudo e parecer de Medida Provisória n2 1.548-31, de 9 de maio de 1997, que "cria
a Gratificação de Desempenho e Produtividade GDP das atividades de finanças, controle, orçamento e planejamento, e dá outras providências".
Cordialmente, Senador Hugo Napoleão, Uder
do Partido da Frente Liberal- PFL

OFfCIO N" 62197

--Bras~ia. 15 ~e maio de 1997Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência o Senhor Deputado Padre Roque (li'T) para
integrar, como TitUlar, em substituição ao' Senhor
Deputado José Machado (PT), a Comissão Mista
destinada a apreciar a Medida Provisória n2
1.565197, que "altera legislação que rege o salárioeducação".
Ao ensejo reitero a Vossa Excelência protestos
de consideração e apreço.
Deputada Neiva Moreira, Líder do Bloco
PTIPDTIPCdoB.
. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Serão feitas as substituições solicitadas.

O SR. PRESIDEtm: (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo
Sr. 12 Secretário, em exercício, Senador Lúdio Coelho.
São lidos os seguinti!S:'" ,_
REQUERIMENTO N!! 353, DE 1997
Senhor Presidente,
Com fundamento na alínea b, do art. 336, do
Regimento Interno do Senado Federal, requeiro a
Vossa Excelência urgência-para exame do Ofício
n 2 35, de 1997 (Ofício PRESI n 2 971, de 16-4·97,
na origem), que encaminha solicitação do Governo
do Estado do Rio Grande do Sul, para contratar operação de crédito junto ao Banco Internacional para a
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, no valor
de US$125,000,000.00 (cento e vinte e cinco milhões de dólares americanos), equivalentes a
R$130.762.500,00, a preços de 31-1-97, cujos recur·
sos serão destinados a financiar a execução do Pro·
grama de Reforma do Estado. A matéria foi aprova·
da, na Comissão de Assuntos Econôrriicos - CAE,
nesta data.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1997. -Senador José Fogaça - Francellno Pereira - Valmir
Campelo - Jader Barbalho - José lgnácio Ferreira- Epltácio Cafeteira.

o

·s·

REQUERIMENTO Nll354, DE 1997
Senhor Presidente, ,
.
Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b;
do Regimento Interno, urgência-para· o Projeto· de
Resolução n2 68197, 'decorrente da aprovação do
Ofício
42, de 1997, na Comissão de Assuntos
Econõmicos, que encaminha solicitação do Governo
do Estado de Goiás, a respeito do aditamento ao
contrato de operação de crédito fimtado junto à Caixa Econõmica Federal, relativo ao Programa de
Apoio à Reestrutura e ao Ajuste FISCal dos Estados,
especificamente ao Programa de Desligamento Voluntário- PDV, com o amparo dos mencionados normativos, alterando o valor de R$57.200.000,00 (cinqüenta e sete milhões e duzentos mil reais) para
R$67.900.000,00 (sessenta e sete milhões e nove·
·
centos mil reais).
Sala das Sessões, 21 de maio de 1997.- Onofre Quinan - lrls Rezende - Mauro Miranda - dader Barbalho - Hugo Napoleão - José lgnáclo
Ferreira.
O SR. PRESIDEtm: (Antonio Carlos Magalhães)
- Esses requerimentos serão votados após a Ordem
do Dia, de acordo com o Regimento Interno.

·s·
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Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1" Secretário em exercfcio, Senador lúdio Coelho.
REQUERIMENTO N2 355, DE 1997
_,.s-enhor Presidente,
Nos termos do art. 172, inciso t; do Regimento
Interno desta Casa requeremos a inclusão, em Ordem do Dia, do PlS n2 33, de 1997, o qual se encontra à disposição da Comissão de Assuntos Econõmicos- CAE, desde 29-4-97, aguardando parecer, esgotado, portanto, o prazo regimental.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1997.Lucidio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O requerimento será oportunamente inclufdo na
Ordem do Dia, após a manifestação da Comissão de
Assuntos Econõmicos.
Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, §
32 , do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n" 102, de 1995, de
autoria do Senador Romeu Tu ma, que altera dispositivo da lei de Execução Penal, sobre permissão de
sarda de presos em estabelecimento penal (tramitando em conjunto com os Projetas de lei do Senado n"s 103 e 233, de 1995);
- Projeto de Lei do Senado n• 7, de 1996, de
autoria do Senador Emandes Amorim, que dispõe
sobre o Sistema de Proteção aos Credores e Devedores e dá outras providências;
- Projeto de lei do Senado n• 98, de 1996, de
autoria do Senador Casildo Maldaner, que dispõe
sobre antecipação de comemoração de feriados e
dá outras providências;
.... ~ -Projeto de Lei do Senado n" 100, de 1996, de
autoria do Senador Sebastião RQCha, que estabelece o direito de usufruto de planoS de saúde pelo penado correspondente ao período de carência efetivamentepago;
-Projeto de Lei do Senado n2 167, l:ie 1996, de
autoria da Senadora Emitia Fernandes, que dispõe
sobre garantias de dívidas trabalhistas;
- Projeto de Lei do Senado n" 179, de 1996, de
autoria da Senadora Marina Silva, que dispõe sobre
o registro geral de recém-nascidos e dá outras providências;
-Projeto de Lei do Senado n" 208, de 1996, de
autoria do Senador Romeu Tuma, que altera dispositivo do Código Penal referente ao crime de roubo; e
- Projeto de lei do Senado n" 221, de 1996, de
autoria do Senador Lúcio Alcântara, que determina o
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tombamento dos bens culturais das empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização.
As matérias foram apreciadas conclusivamente
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Os Projetas de Lei do Senado n2 s 102, de
1995, e 100, 167, 179, 208 e 221, de 1996, aprovados, vão à Câmara dos Deputados; os de n2s 103 e
233, de 1995, prejudicados, e os de n2s 7 e 98, de
1996, rejeitados, vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presente na Casa 78 Srs. Senadores.
Passa-se à
ORDEM DO DIA

Hem1:
PROPOSTA DE EMENDA

À CONSTITUIÇÃO N2 4, DE 1997
Votação, em primeiro turno, da Proposta de Emenda à Constituição n" 4, de 1997
(n• 1/95, na Câmara dos Deputados), que dá
nova redação ao parágrafo 52 do art. 14, ao
caput do art. 28, ao inciso 11 do art. 29, ao
caput do art. 71 e ao art. 82 da Constituição
Federal (reeleição), tendo
Pareceres sob n2s 127 e 228, de 1997,
da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania,
12 pronunciamento: favorável à Proposta,
com voto contrário dos Senadores Antonio
Carlos Valadares e Josaphat Marinho, e, em
separado, do Senador José Eduardo Outra;
22 pronunciamento: pela rejeição das
emendas n"s 1 a 4, de Plenário, com votos
contrários, em parte, dos Senadores Pedro
Simon e Josaphat Marinho, e, em separado,
do Senador Epitacio Cafeteira.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão deliberativa do dia 02 do corrente.
Passa-se à votação da Proposta.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon, pela ordem.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr!'s
e Srs. Senadores, pela manhã, na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, nós, Membros
desta Comissão, pedimos para que, por intermédio
do nosso ilustre Presidente, Senador Bernardo Ca-
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bral, fizesse chegar ao conhecimento de V. EJcll o
nosso entendimento. Pensamos que, na atual circunstância, no atual momento, seria importante
transferirmos a votação de hoje para a próxima semana, a fim de que tenhamos conhecimento do resultado da Comissão de Inquérito estabelecida na
Câmara dos Deputados.
O Senador Bernardo Cabral ficou de falar com
V. EJcll e nós estamos na expectativa do resultado.
Sabemos que a matéria está na Ordem do Dia
para ser votada. Mas há um impacto nacional, causado pela renúncia dos dois Parlamentares. Perguntamos se não seria compreensível que esta Casa
suspendesse esta votação por uma semana ou por
alguns dias, para que tomemos conhecimento de
algo concreto. Pelo menos, para que haja uma reunião de Uderanças ou uma reunião da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, a fim de que conheçamos a decisão da Câmara dos Deputados.
V. ExJI recebeu, agora, um requerimento das
lideranças de Oposição da Câmara dos Deputados.
Gostaria de saber se V. EJ<II poderia nos dar uma
resposta se é crfvel ou não o adiamento desta votação, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Senador Pedro Simon, há requerimentos sobre a
mesa, que serão votados, a respeito do suscitado
por V. EJcll.
E, quanto à proposta verbal de V. EJcll, não foi
aceita pela Mesa.
Para encaminhar a votação da Proposta de
Emenda Constitucional e das emendas apresentadas, o primeiro orador inscrito é o Senador Epitacio
Cafeteira.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA\ - Sr.-Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Eduardo Outra, pela ordem.
~
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco-PTSE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, os requerimentos
que existem sobre a mesa serão submetidos à votação após o encaminhamento Ele votação pelos Senadores?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Após o encaminhamento da matéria, os requerimentos serão votados.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Haverá espaço para votação do requerimento?

~
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Antes da votação da matéria, votar-se-ão os requerimentos. Mas, o encaminhamento da matéria é
anterior.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA .::Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Para encaminhar, concedo a palavra ao Senador
Epitacio Cafeteira. S. EJcll dispõe de 5 minutos, irnprorrogáveis.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para
encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, o Regimento Interno deterrnina 5 minutos, mas V. EJcll há de convir que é
pouco para uma matéria de tamanha importância
Na realidade, vamos rasgar a Constituição do
Brasil, que todos nós juramos defender. Essa é a expressão correta, porque a Carta Magna proibia reeleição.
O Senhor Presidente da República, quando
eleito, jurou cumprir a Constituição, e Sua Excelência sabia que o povo o havia levado ao Palácio do
Planalto pelo prazo improrrogável de 4 anos.
O que aconteceu foi da maior violência. Os parágrafos são elaborados para completar o artigo, e é
o que dá a entender a superposição de dois •esses•
- slgnum sectlonls, símbolo do parágrafo.

o

O que diz o caput do art. 14 da Constituição?
Ele defende a soberania popular, por meio de um
voto livre de qualquer influência. Todos os seus artigos, como seus parágrafos, são no sentido de de..
fender o caput do artigo.
Mas, um jovem Deputado de Pernambuco, que
queria propor a reeleição, usou o parágrafo do art.
14 para agredir o seu caput- um parágrafo que havia ali, proibindo a reelegibilidade como forma de garantir a soberania popular -; e ele foi violentamente
agredido por um dos seus parágrafos, que se choca
com os demais. E é isso que esta Casa vai votar.
Sr. Presidente, muitos aqui não se lembram da
História do Rio Grande do Sul, de Borges de Medeiros, que se reelegeu por várias vezes. E para acabar
com aquelas reeleições do Sr. Borges de Medeiros,
passamos por uma revolução e vivemos 15 anos de
ditadura. Pagamos, durante 15 anos, a reeleição do
Governador do Estado! Mas todos se esqueceram;
ou a maioria se esqueceu.
E agora dizem: •vamos fazer uma experiência"? Mas essa experiência já sentimos no corpo.
Depois deste Pafs viver, durante 15 anos, sob uma

- - - - - - -
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ditadura, para acabar com o feudalismo da reeleiOra, se nas últimas eleições majoritárias votoução, vamos votar para aprová-la novamente.
se para mandatos já estabelecidos e mandatários
inelegíveis, o que se presencia hoje, com a emenda
Sr. Presidente, quero deixar aqui registrado o
meu protesto, e solicito a V. ExA que incorpore a este
da reeleição, é, no mínimo, uma agressão à soberameu pronunciamento o voto em separado que proferi
nia popular, principalmente se colocada no art. 14.
na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania _____ Ademais, para concorrer, com ou sem desinEssa é uma fonna de deixar para a história, para
compatibilização, os atuais titulares deverão afastarque o meu neto, que tem meu nome, saiba como
se de seus deveres - e quando neles votou-se estaseu avô se pronunciou num momento difícil para
vam implícitas as obrigações do cargo - para dedieste Pais: o da votação da reeleição no Brasil.
carem-se "à campanha. Fere-se, mais uma vez, a soNão temos o direito de feudalizar o Brasil; teberania popular, pois os eleitores, no ato de votar, timos a obrigação de lutar contra isso. E, por essa ranham a expectativa de ver seu escolhido exercendo
zão, ocupo esta tribuna hoje para dar mais um passo
sua função até o fim do prazo pré-determinado.
numa luta que não sei se será vitoriosa - até acrediIsso significa que ainda continua contra a reeto que não. Mas desejo demonstrar claramente que
leição dos atuais chefes dos executivos no Brasil.
uma pessoa, exercendo um cargo, tem o poder de
Mas, diante do fato consumado de que a emenda
mudar a decisão de uma eleição.
que a permite vai seguindo feito um rolo compressor
Em todas as oportunidades, o Congresso Naa devastar consciência, e, principalmente, a esmacional votou contra a reeleição. Quando o Presidente
gar a Constituição da República, sinto-me na obrigaFernando Henrique Cardoso começou a movimentar
ção de, pelo menos, tentar minimizar os danos que
seus ministros, dizendo que queria a reeleição, de
acarretará.
repente, o Congresso Nacional ajoelhou-se para voAssim, a desincompatibilização do cargo na
tara Constituição que Sua Excelência deseja.
reeleição apresenta-se como imperativo ético-constiSe o Presidente Fernando Henrique Cardoso
tucional. Ético porque, principalmente, o poder do ticonsegue mudar a Constituição, o que não poderão
tular do Executivo, seja federal, estadual ou municifazer os Governadores e o próprio Presidente da Repal, é de tal ordem que desequilibra a balança do
pública, na próxima eleição, sentados em suas catratamento isonõmico, a qual deverá pesar, igualdeiras?
mente, como merecerão os seus possíveis concorÉ contra isso, Sr. Presidente, que levanto mirentes. Bastaria empalmar os poderes que detém o
·nha voz. Sempre sonhei com um Brasil livre, com a
titular em exercício, !)ara influir de modo a parcializar
soberania popular por intermédio do voto livre de toum processo eleitorãl.
dos os brasileiros.
Ademais, a influência direta ou indireta que
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
exerceria, transfigurar-sa-ia num comportamento aé(Muito bem!)
tico, sobretudo quando se constatam as mil maneiSEGUE V070 EM SEPARADO DO SEras ostensivas, subreptícias ou ocultas da corrupção
NADOR EPfTACIO CAR:IER4À FECIIl41!/1:
atuar.
.
_
Assim, a não desincompatibilização do cãrgo
VOTO SEPA~DO
para concorrer a eleição, compromete, eticamente, a
DO SENADOR EPITÁCIO CAFETEIRA
essência dos pleitos eleitorais.
(À Proposta de Emenda da Reeleição I PEC n2 4197
Quanto a ser um imperativo constitucional, esO art. 14 da nossa Constituição, juntamente
com seus parágrafos e incisos, trata da soberania
popular e representa cláusula pétrea que não pode
ser violada
Se a soberania é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, significa que os
atuais titulares de cargos eletivos tiveram em suas
eleições a expressão da vontade soberana popular.
Sobre emendas à Constituição, o inciso 11, do
§ 42, do art. 60, veda qualquer propositura que fira o
voto direto, secreto, universal e periódico.

tão muito claros o caput do art. 14 e seus§§ 6'1 e 9"
na Constituição Federal, tomando-se, no mínimo,
uma aventura política e constitucional o voto palaciano do ilustre Relator.
O art. 14 Resguarda a soberania do voto popular e não a campanha do Senhor Presidente da República. Esta será feita, por certo, pelos seus correligionários. Já a soberania popular é garantida por um
postulado constitucional que não pode ser violado
impunemente. Tanto que, a vingar o voto do Relator,
o inconformismo nacional valer-se-á do Poder Judi-

----------------------------------------------------------------------------
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ciário para declarar a arrogante inconstitucionalidade.
O § 6°, obriga a desincompatibilização do Presidente da República, Governadores e Prefeitos, até
para concorrer a outros cargos, quanto mais ao mesmo cargo, quando o interesse pessqal é prevalente
e, em regra, apaixonado.
O § go do mesmo artigo, emoldura-o quando
cuida de proteger a legitimidade das eleições contra
o abuso no exercício de função, cargo ou emprego
na administração direta ou indireta.
O art. 14 é a cabeça de um corpo constituído
por parágrafos, ftens e incisos. Estes só podem existir em consonância com o caput para que não se
subverta a ordem constitucional. O sinal que representa parágrafo é na realidade, a superposição de
dois esses - slgnus sectionls, a determinar que
aquilo que vem tem que estar ligado ao capul
Em outras palavras, a redação proposta para o
§ 5 2, ao estabelecer a reeleição, agride o caput do
artigo, mas sem a desincompatibilização, anula-o.
Há, portanto, sem a inserção do dispositivo da desincompatibilização, grave afronta a uma cláusula pétrea da Constituição e, rejeitando-se as emendas 1 e
4, haverá uma ruptura na associação harmónica,
hoje existente, entre a soberania popular e os mecanismos impeditivos de abusos, extrapolações e desequilíbrios de poder, representados pelo art. 14 da
nossa Carta Magna e seus§§ 6 2 ego_
Por último, não se levou em conta para uma
matéria deste porte, sequer, o asPecto social.
Erradicam' institutos consagrados em vários
textos constitucionais, implantando outros, sem um
debate nacional, sem maior esclarecimento popular,
como se apenas a vontade presidencial bastasse
para mudar, a seu talante, a Constituição.
Meu voto é, portanto, pela ~esincompatibiliza
ção constante das Emendas n.os 1 e 4 e serve para
assinalar, ao meu povo e ao meu País, que defendo
a soberania popular, os fundamentos étk:?s da politica e a intangibilidade da Constituição.
·
Sala da Comissão, 14 de maio de 1997.- Senador Epitácio Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
V. Ex- dispõe de 5 minutos.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BLOCO/PT-8P.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Srfls e Srs. Senadores, antes de
iniciar esta sessão, fiz uma visita ao seu Gabinete,

Senador Antonio Carlos Magalhães, porque quis lhe
dizer pessoalmente o que avalio ser de meu dever e
responsabilidade transmitir ao Senado FederaL
Como Presidente do Congresso, pesa sobre V. ~
e sobre todos nós a responsabilidade sobre a decisão desta tarde.
O Congresso Nacional foi maculado. A nossa
honra foi ferida pelo fato de alguns Deplltados Federais, pelo menos dois, possivelmente cinco e provavelmente mais, aceitarem dinheiro para votar em favor da reeleição. Os próprios Deputados Ronivon
Santiago e João Maia reconheceram que as vozes
gravadas eram suas. Tal situação levou o PFL, por
sua Executiva Nacional, a expulsá-los de seus quadros. Esses Deputados agora renunciaram, uma vez
divulgado o laudo pela Unicamp, confirmando cientificamente suas vozes.
Portanto, é de responsabilidade do Presidente
do Senado e de todos nós contribuir para a apuração completa desses fatos. A responsabilidade também é do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Infelizmente, trata-se de fato triste, mas está citado
nas fitas que houve responsabilidade possível, a ser
investigada. do Ministro das Comunicações. Conheço, há 30 anos, o Ministro Sérgio Motta, e espero
que S. Ex" possa comprovar a sua inocência. ·Mas,
em seu lugar, eu seria o primeiro a dizer que a devida apuração é necessária Não basta simplesmente
a sua nota, encaminhada à Comissão de Sindicãncia, e a sua palavra afirmando que está indo ao exterior e que não precisa 'prestar contas ao Congresso
Nacional, que não precisa vir ao Congresso Nacional. Diante da recusa do Ministro Sérgio Motta de
comparecer a esta Casa, cabe a constituição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Duzentos e dezasseis Deputados já assinaram um requerimento nesse sentido, inclusive Deputados da própria base governamental, como o ex-Presidente da Câmara, Luís
Eduardo Magalhães.
Ora, Sr. Presidente, gostaria que V. Ex" se colocasse em defesa do Congresso Nacional; que pudesse agora estar -liderando a posição adequada
neste sentido. Gostaria também que o próximo Ministro da Justiça, Senador lris Rezende, em sua despedida, neste período em que deixa o Congresso
Nacional para assumir o Ministério da Justiça, para
ser conselheiro importante, Conselheiro-Mar da
coordenação da pasta política por excelência, a pasta da Justiça, que possa S. Ex- também contribuir
para a decisão que estamos aqui tomando.
O Senador Pedro Simon, com muita propriedade,
apresentou emenda para que a decisão sobre a reelei-

264

ANAIS DO SENADO FEDERAL

ção possa passar por referendo. Sr. Presidente, a
forma de haver o entendimento, de unifiCar-se a Nação, de haver consentimento por parte de todas as
correntes, a forma de o Presidente Fernando Henrique Cardoso, do Senador Francelina Pereira, Relator dessa matéria, apaziguarem a; Nação agora é
aceitar a proposta de referendo. Esta sim, antes de
significar qualquer golpe militar, significa o cumprimento da Constituição: art. 14 e art. 49, inciso XV.
Quando há uma decisão importante que se quer que
seja a mais democrática possível, a Constituição
Brasileira prevê o referendo ou o plebiscito, a consulta popular que, neste caso, é a medida mais ade-

quada.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Líder Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Como
Líder. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a
Bancada do PMDB no Senado, reunida ontem, decidiu liberar os seus integrantes em relação à votação
desta emenda.
Mas desejo expressar o meu ponto de vista pessoal a respeito do tema relativo à reeleição e recordar
que este tema foi abordado em 1993, na Revisão
Constitucional, quando era Relator o Deputado pelo
Rio Grande do Sul, Nelson Jobim. Naquela oportunidade, como Governador, juntamente com outros governadores, defendemos a tese da reeleição.
Portanto, compareço hoje a esta tribuna, Sr.
Presidente, para me manifestar favoravelmente à
tese da reeleição. A reeleição, acima de ser um direito de quem está ocupando um cargo do Executivo, é um direito do eleitor, é um direito da sociedade
de ter a oportunidade de ver o bom governante renovaro seu mandato.
Portanto, Sr. Presidente; l'lão iria, nesta oportunidade, esquecer o que defettdi há alguns anos,
quando estava à frente do Executivo. Entretanto,
quero, desde já, dizer que não aceito ~ assim defendi em 1993 - que os ocupantes dos '*rgos à reeleição permaneçam em seus cargos durante o período
da campanha eleitoral. Considero que o Brasil não
tem instrumentos nem instituições que permitam fiscalizar, em uma campanha eleitoral, os abusos da
máquina administrativa. Não se tem notícia, neste
País, de nenhuma punição, em campanha eleitoral,
por fraude e por abuso.
Por isso mesmo, vou acompanhar os destaques relativos às emendas tanto para Presidente da
República como para governador e prefeito. Se o
Presidente Fernando Henrique Cardoso quer pleitear
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a reeleição, que o pleiteie fora do cargo. Se os governadores o querem, que venham pleitear a reeleição. No meu Estado, desejamos que o Governador
pleiteie a reeleição, mas fora do cargo. Da mesma
forma, em relação aos prefeitos municipais, porque,
senão, assistiremos ao maior festival de abusos da
história deste País.
Creio, Sr. Presidente, que o problema não está
na questão relativa à reeleição. O governante tem o
direito à reeleição. A sociedade tem o direito de reconduzir o bom governante. Entretanto, está sim na
cautela que devemos ter no sentido de evitar o uso e
o abuso da máquina administrativa no Brasil.
Espero que o Senado reflita sobre isso, que remeta para a lei complementar. Seria possível um
acordo no sentido de voltar à Câmara dos Deputados, onde todos nós pudéssemos aprovar a reeleição, mas com o afastamento do cargo. Por que temer, por exemplo, que o Vice-Presidente, Marco Maciel, presida as eleições?
Não creio que o Presidente Fernando Henrique
tenha essa preocupação. Não creio que haja essa
preocupação, em nenhum Estado do Brasil, do governante sério que não queira usar a máquina administrativa. E creio, Sr. Presidente, que quem estará
mais protegido será o próprio Presidente ou o próprio Governador. Porque além do Presidente ou do
Governador, é a .corte ..:'o Secretário, o Ministro que vão acabar comprometendo a eleição do Presidente ou do Governador, porque não estará em jogo
o poder apenas pata o candidato, mas estará em
jogo o poder para o Secretário de Estado, para o dirigente da empresa estatal, enfim, para aqueles que
participam do Governo.
Quem estará protegido •.• (O Sr. Presidente faz
soar a campainha) - já encerro - será aquele que
·-vai para a campanha eleitoral livre do compromisso
administrativo para se submeter ao julgamento popular. E, assim, não assistiremos ao festival de denúncias que vai escandalizar a sociedade brasileira
se os governantes permanecerem no cargo para disputar a reeleição.
Essa é a nossa posição, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Antonio Carlos Valadares.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(BLOCO/PSB-SE. Para encaminhar a votação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, SrAs. e
Srs. Senadores, mesmo me posicionando contra a
reeleição, gostaria de estar discutindo o tema num
clima diferente do que estamos vivendo hoje no
Brasil, de suspeita, de desconfiança generalizada,
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de falta de credibilidade das nossas instituições democráticas, atincJidas diariamente com charges deprimentes, com comentários desairosos e humilhantes.
Go3laria, Sr. Presidente, de estar discutindo
este assunto com o Senado e a Câmara vivenciando
um clima em que o povo estivesse acreditando na
nossa palavra, em que o povo estivesse dando crédito às nossas afirmações. Mas, lamentavelmente,
devido ao lodaçal que invadiu a instituição por intermédio da Câmara dos Deputados, sinto-me de certa
forma constrangido ao comentar esse assunto no
que diz respeito ao Legislativo, que eu tanto admiro
e considero - por ser de fato - o verdadeiro pulmão
da democracia, um poder desarmado, um poder essencial ao funcionamento das liberdades e dos postulados democráticos e que, neste momento, está posso dizer- sendo colocado na parede pela opinião pública. E muita gente não está entendendo o
recado da opinião pública.
Na tentativa de colaborar com a boa imagem
do Legislativo - porque tenho certeza de que essa
é a intenção de todos que têm assento nesta Casa
-, estou apresentando um requerimento remetendo
a proposta da reeleição à Comissão Temporária
Interna que cuida dos assuntos eleitorais, políticos
e partidários e que foi constituída com a aprovação unânime do Senado. E não sei por que, estranhamente, o projeto da reeleição passou na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, mas
não passou naquela Comissão que, no âmbito do
Senado, está cuidando de perto de matérias da
mais alta relevâi1Cia, como o voto distrital, o financiamento de campanhas, o voto facultativo, a reeleição.
Não é possível aprovarmos a reeleição, Sr.
P.residente, sem falarmos no financiamento de campanhas, sem nos determos na foi'!'Tla pela qual os
candidatos serão financiados. Ora,\ no processo de
reeleição, na arrecadação de recursos, a permanecer a legislação atual, a eleição, mais uma vez, será
fraudada, desta feita na Câmara dos Deputados, e,
certamente, quando, no próximo ano, em 1998, estivermos elegendo o Presidente da República, os Governadores, etc.
Então, Sr. Presidente, como darmos exclusividade e prioridade a reeleição, sem levarmos em
consideração que o processo eleitoral terá maior pureza e transparência quando tivermos a garantia de
que todos os partidos disputarão em pé de igualdade, Governo e Oposição?
Da forma como aí está, Sr. Presidente, com
uma legislação permissiva, omissa, que aceita frau-
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de e permite enganação, não chegaremos à democracia que buscamos.
Por isso, encerro as minhas palavras, depois
ainda irei discutir, ao lado dos nossos companheiros,
por ocasião da apreciação dos requerimentos de
destaque, que esta reeleição, da forma como está
sendo discutida aqui, é um acinte ao bom nome do
Poder Legislativo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Lauro Campos.

O SR. LAURO CAMPOS (BLOCO/PT-DF.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, é o Ministro Sepúlveda Pertence que faz a advertência,
uma advertência que vozes menores como a minha têm insistido, têm tentado alertar a sociedade
e as classes políticas no sentido de que estamos a
caminho da "fujimorização". Quem diz isso não é
um simples Senador obscuro do PT, é o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Sepúlveda Pertence: estamos a caminho da "fujimorização". Quem pode duvidar disso? Quem pode duvidar que existe, há muito tempo, um projeto de desmoralização das instituições?
Não é possível que estas coisas estejam acontecendo: os Deputados estão confessando a sua venalidade, estão mostrando quão profundamente a
podridão toma conta do Poder Legislativo, estão evidenciando que existem forças corruptoras quase invencíveis, que só pretenelem desmoralizar o Legislativo, corrompê-lo até as bases. ·
Neste momento, votamos aquela que, pelo menos do ponto de vista do Presidente da República, é
a mais importante de suas reforrtléi,S, porque é a reforma em causa própria.
É preciso tomarmos cuidado; Por que não seguimos aquela opinião de Sua Excelência o Presidente da República, manifestada anteriormente, de
que a reeleição não é conveniente?
Entretanto, quando se trata de reeleição em
causa própria, mudando as regras do jogo no meio,
usando todo o poder do Executivo para alcançar os
seus desidérios antidemocráticos, de repente se torna muito cónveniente a reeleição.
Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, parece-me que falta um elemento ao processo de fujimorização, porque Fujimori não pode se desmoralizar; é preciso que alguém se desmoralize para
salvar a imagem inconsútil, inatacável, daquele
que vai fazer a moralização após a desmoralização completada.
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Não podemos usar esses instrumentos para ferir no próprio peito a democracia braSileira, tão tenra,
tão tênue.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
(Faz soar a campainha.)
,
O SR. LAURO CAMPOS - Já estou terminando, Sr. Presidente.
Se neste momento inicial, jâ se usa e abusa do
poder para ganhar o direito à reeleição, imaginem o
que o Governo não fará quando, diante das eleições,
montado numa das máquinas mais poderosas, diante da pobreza e desarticulação dos partidos de Oposição, puser em ação todo esse poderio para destruir a democracia eleitoral no Brasil.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Ronaldo Cunha Lima.
O SR. RONALDO CUNHA UMA (PMDB-PB.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, dentro do limitado tempo de que, regimentalmente, dispomos
para apreciar a emenda, quero destacar um aspecto
que tem provocado o debate sobre a matéria, talvez
o mais fundamental do instituto da reeleição, como
foi sublinhado pelo Uder do meu partido, o Senador
Jader Barbalho, que é exatamente o aspecto da desincompatibilização dos que se candidatam ao mesmo cargo ou à reeleição.
Houve a tentativa de apresentação de emendas para bem caracterizar esse aspecto, mas todos
ou quase todos que discutia(ll o assunto se curvavam à argumentação jurfdica de que a atual Lei
Complementar nt~ 64, de maio de 1990, estava sendo recepcionada integralmente pelo texto constitucional, já que não hâ, em hipótese alguma, qualquer
incompatibilidade entre -o textp constituctonal, que
ora se vota, e o texto infraconhtitucional, que ainda
está em vigor.
Juristas os mais renomados destacam alguns
aspectos das inelegibilidades absolutas, que são
próprias da própria Constituição, inerentes à função,
como é o caso das parentes que se tómam inelegfveis em razão da consangüinidade, e as inelegibifidades relativas, aquelas que são tratadas em caráter
infraconstitucional.
Se não hã incompatibilidade entre o texto que
se modifiCa e o texto infraconstitucional, hâ de prevalecer as normas contidas atualmente na Lei Complementar n2 64, de 18 de maio de 1990, que estabelece a necessidade da desincompatibilização para
aqueles que disputam a reeleição.
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Se o texto constitucional que se está discutindo
agora não revoga expressamente e, a exemplo do
que ocorre com a interpretação dos arts. 12 e 2!1 da
Lei de Introdução ao Código Civil, a lei nova, que
não expressamente modifiCar ou integralmente modificar a lei revogada, faz com que ela permaneça íntegra totalmente.
É a interpretação que se tem dado. Inclusive
ouvi as lideranças, as mais responsáveis desta
Casa, as lideranças do Governo, as lideranças dos
partidos nesta Casa, todas no sentido de que a Lei
Complementar n2 64 está sendo recepcionada pelo
texto constitucional.
Pensei em apresentar emenda, transferindo da
sede infraconstitucional para a sede constitucional a
disposição da Lei Complementar n2 64, mas me convenci, pelos àrgumentos apresentados pelo Uder Elcio Alvares, pelo Uder Sérgio Machado e pela manifestação dos juristas que foram consultados, que a
recepção está clara e dispensaria outra emenda
nesse sentido. · ·
Por outro "lado, é de se destacar que a Lei
Complementar n2 64 disciplina o que estabelece o §
·92 do arl 14, que não foi nem é objeto de qualquer
modifiCação. O§ 92 do art. 14 estabelece a necessidade de lei complementar para impedir· o abuso do
poder econõmicó ·a o abuso do poder p()lítico; que é
evidente numa hiPótese como esta.
Por esta razão, Sr. Presidente, acolhendo e
me acostando ao pensamento daqueles que entendem que a Lei Complementar n2 64 foi recepcionada ou está sendo recepcionada integràlmente
pelo texto constitucional em vigor, é que manifel)tamos o apoio e a certeza de que esse convencimento haverá de prevalecer em relação' a governadores e prefeitos nos termos exatos em ·que
consta atualmente d1r Lei nt~ 64, que está sendo recepcionada. É o entendimento que acato dos lfderes desta Casa, conforme manifestação hoje ampliadamente renovada àqueles que queriam modificar o texto que ora se discute.
·
· Muito obrigado." ·
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra a Senadora Emilia Fernandes.
A SRA. EMIUA FERNANDES (PTB-RS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, o nosso posicionamento não é sobre o mérito de ser a favor ou
contra o princfpio da reeleição. TIVemos 'oportunidade de nos manifestar ontem, num pronunciamento
desta tribuna, fazendo urna avaliação minuciosa
desde o infcio do processo de discussão deste tema.
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levamos em consideração o que conseguimos captar dentro do próprio Congresso Nacional e fora
dele, principalmente, quer dizer, o anseio, a reflexão
e a expectativa da sociedade brasileira, que representamos.
-?
Desde o início, entendíamos que o debate deveria ser travado em relação ao princípio do tema reeleição ou recandidatura de prefeitos, governadores e
Presidente da República, corno proposta de alteração.
Defendíamos que esse assunto deveria ter sido mantido no bojo da discussão da reforma político-partidária.
Foi retirado de lá e tratado de forma isolada, o que por
si só, na minha avaliação, já prejudicou o debate do
- princípio da questão, porque a reeleição passou a ter
nome: passou a ser analisada fora ·de um contexto de
princípios e mais relacionada a pessoas, especificamente ao Presidente da República.
Então, quando se pedia a opinião de alguém,
se a favor ou contra a reeleição, automaticamente
pensavam que a pessoa que era contra era contrária ao Presidente da República. No meu entendimento, era totalmente equivocada essa interpretação.
Por outro lado, no momenJo em que sentimos que o assunto estava individualizado, personalizado, logicamente seu -encaminhamento
estava 'prejudicado. Nos bastidores perguntavam, até de' forma jocosa, como é que estava
acontecendo essa votação. A todo momento,
1tfamos na ·imprensa as pessoas dizendo que estava-se trocando votos a favor da reeleição por
orçamento ou por audiência com o Presidente da
-República; E agora, ·sr. Presidente, Srl's e ·srs.
-Senadorr..s, as últimas denúncias foram comprovadas pelo PFL, que expulsou·seus dois Deputados, e foram comprovadas pelos próprios envolvido~. porque eles mesmos se retiraram do Partido~abrindo-mão do seu mandato~
Srs. Senadores, na minha avaliação e de
acordo com o sentimento que a sociedade nos tem
passado, o processo de discussão já está1sob sus-peita: O ·Congresso Nacional, mais uma· vez, vai
admitir a culpa, a acusação de que aqui tudo se
faz,- tudo se negocia, tudo se compra e tudo se
vende.
Não queremos mudar o voto de quem é a favor
da reeleição. Particularmente, defendo o princípio da
reeleição, mas penso que o encaminhamento da
questão deu-se de forma equivocada. Deverfamos
suspender o processo e dizer que o Senado vai votar depois de a Comissão de sindicância apresentar
o seu relatório. Não podemos jogar a culpa em dois
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Deputados. Todos que têm culpa devem ser punidos. O Senado está pronto para votar, mas quer ouvir o resultado das apurações. Se alguém recebeu
dinheiro, alguém deu esse dinheiro. E quem são esses? São intocáveis?
Sr. Presidente, sem as informações de que
precisamos pará sãber se se tratava de assunto de
corrupção localizada, se havia mais alguém ou se
outros processos prejudicaram o debate dessa matéria, estarei votando, nesta tarde, contra o projeto
da reeleição e acompanhando várias emendas que
serão apresentadas em Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco/PT-RJ.
Para encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srl's e Srs. Senadores, com
tranqüilidade, ocupei a tribuna várias vezes para dizer que era contrária não à reeleição em si, mas ao
processo, porque entendia que o Presidente Fernando Henrique Cardoso, que tem o apoio da população
brasileira para governar com estabilidade, não precisaria, com obsessão, usar desse instrumento atropelador para garantir a si a possibilidade de disputar
nova eleição.
Entendo que isso está na contramão da tradição. A continuidade do processo não depende de
uma pessoa. O Presidente da República pode sair,
mas, se sua política é correta, qualquer outro pode
dar continuidade a ela Além disso, o seu partido tem
condição de disputar com outro nome em seus quadros.
Todos nós aprovarfamos essa iniciativa do Senhor Presidente, se Sua Excelência se c:Oiocasse a
favor de um plebiscito, de uma consulta nacional,
para saber se verdadeiramente o eleitorado brasileiro estaria apoiando essa reeleição. Não deverfamos
abrir mão de garantir, também, esse instrumento de
consulta nacional.
Por isso, quero registrar o meu ·protesto.
Essa discussão sobre reeleição, que estava apenas no campo político - uma questão ideológica
ou partidária ou de interesse pessoal, do ponto de
vista eleitoral - , tomou-se para nós uma questão
de honra.
Entendo que votar em meio ao atropelo em relação ao que aconteceu na Câmara dos Deputados
não é nem equivoco, é erro mesmo. O PFL resolveu
o seu problema, expulsando de seus quadros os
dois representantes que cometeram irregularidades.
O Congresso Nacional como um todo - e ai me
incluo - tem o direito de esclarecer essa situação,

-------------===-----------------------------------------~~~------------------
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ainda que tenhamos defensores com argumentações de que este momento não quer,dizer absolutamente nada. Considerar que o episódio ocorrido na
Câmara dos Deputados não tenha absolutamente
nada a ver com o processo de transparência da votação dessa matéria é desconhecer .ou tentar, por argumento, desqualificar a responsàbilidade política
que o Congresso Nacional tem.
Os acontecimentos que nos levam a pedir uma
CPI, a favor da qual já temos o apoio da populaÇão
brasileira, da base de sustentação da Oposição P.,
também, da base de sustentação do Governo na
Câmara dos Deputados, tem a ver com o nosso entendimento de que a votação da reeleição é uma
precipitação neste contexto.
Tenho muito respeito pelo nosso Presidente
Antonio Carlos Magalhães, que tem o papel de colocar as matérias em dia para a votação. Nós, Srs. Senadores, somos responsáveis pelo debate desta matéria neste plenário para votação, sem que ela tenha
tido oportunidade de voltar à Comissão que trata da
questão da reforma. O debate dessa matéria pode
dar a este Plenário um novo momento e, à população brasileira, um nova oportunidade para respaldar
a iniciativa que venha a ser aqui aprovada.
Lamento profundamente que essa matéria esteja em pauta e quero dizer que sou contra, mas sou
inteiramente favorável a que se instale a CPI para investigar essa atrocidade polftica acontecida neste
momento da vida nacional brasileira.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
--Com a palavra o Senador Josaphat Marinho.
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para
encaminhar a votação.) - Sr. Presidente, SrAs e
Srs. Senadores, votei, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, contrariamente à eiJienda que admite a reeleição P\ara os titulares dos
cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, Governador e Vice-Govemador, Prefeitos e
V ice-Prefeitos.
I

Votei assim por dois motivos fundamentais:
em primeiro lugar,· porque a emenda altera uma
tradição republicana, que se revelou útil e ·respeitável. Ninguém, durante todo esse longo perfodo,
tentou revogá-la. Em segundo lugar, votei contrariamente, porque, antes de fazer~se emenda para
reeleição, cumpria proceder-se à reforma política,
para que os partidos melhor se organizassem,
para que os cidadãos fossem mais revestidos de
direitos e garantias, sobretudo ao longo do interior
do Pafs, e, sobretudo, para que se desse oportuni-
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dada à correção do número de analfabetos ainda
existentes no País.
Depois da correção desses males, poder-seia, então, pensar .em reeleição. Agrava a situação
a falta da desincompatibilização_que afronta todo
o sistema da Constituição. AConstituição estabelece, no conjunto de suas normas sobre o processo eleitoral, a desincompatibilização como uma regra: regra moraHzadora da ação polftica, regra de
conteúdo ético, que não deveria ser ignorada neste instante.
A emenda, portanto, ao contrário do que disse
na Comissão de. Constituição, Justiça e Cidadania o
seu nobre Relator, não aperieiçoa, desfigura a
Constituição. A desfiguração é tanto mais deformadora diante da corrupção denunciada em tomo dela
e de sua votação na Câmara dos Deputados. Tanto
mais grave o fato quanto a denúncia se confirma,
na sua veracidade, pela renúncia de dois dos deputados acusados.· · ·
.. Assim, não~ inova, rnalfere-se a Constituição.
É o que me curnPI"e <lizer neste instante, diante da tirania do Regimento, que só me concede cinco minutos para falar de .assunto dessa relevância.
.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V•. Ex- ainda dispunha de dois.
.
. Com a palavra o Senador José lgnácio Ferreira.
O SR. JOSÉ.IGNÁCIO.FERREIRA (PSOB-ES.
Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, SrAs
e Srs. Senadores, há uma questão .preliminar
aqui, que foi . inclusive invocada pelo. primeiro
orador que me precedeu nessa tribuna, com relação ao fato de· .que o Presidente da República
teria assumido· um compromisso de .respeitar·a
Constituição Federal e. que jurou respeitá-la
quando tomou posse.
, .
. .. • . .
• Esse fato;. inclusive, oolo(:a.do da. maneira que
foi, pode dar a impressão deQüe o Presidente deveria, ·ao longo do. seu mandato, manter fossilizada
. uma Constituição, e todos os outros . Presidentes,
pelo fato de a terem jurado, ,ficarem jungidos àquele
compromisso e não poderem alterar .a Constituição
Federal.
....
· ·
Ocorre que, nesta Constituição que o Presidente jurou, há urna disposição com relação ao processo da sua própria revisão. A. Constituição prevê, ela
mesma, as condições para a .sua revisão. A Constituição Federa~ portanto, pode ser alterada O legislador ordinário tem poderes de revisão e. pode exercitá-los. A emenda constitucional tem previsão clara
que consta do processo legislativo contemplado na
Carta Constitucional.
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Pois bem, tramitam no Senado e na Câmara
mais de 500 (quinhentas) emendas constitucionais,
e muitas foram as emendas aprovadas neste quatriênio que se iniciou há dois anos, no Senado Federal e no Congresso Nacional como urp tQdo.
Há, portanto, Sr. Presidente, referências que
na preliminar podem ser enfocadas. Quanto às
ocorrências na Câmara, elas são profundamente
lamentáveis e devem ser tomadas as providências. Não me oponho, inclusive, à própria constituição de CPI. Agora, o que entendo é que não se
pode, a essa altura, interromper um processo desses, que tem normas regimentais e constitucionais, orientando o procedimento aqui dentro; interromper-se, e aí, sim, jogando suspeição sobre o
Senado e o Congresso todo. Essa, portanto, é
uma outra preliminar.
Com relação ao mérito do assunto, a reeleição é uma questão de princfpio. Pessoalmente,
sempre entendi que a reeleição devia existir. É
uma questão de princípio e, no caso, também de
conveniência polftica. A emenda constitucional não
foi proposta sequer pelo Presidente da República.
Foi proposta por um Deputado Federal. O Presidente da República poderia tê-la proposto, mas
quem propôs foi um Deputado Federal. Passou
pela Câmara e veio para o Senado. Não vejo por
que não se aprovar a reeleição, que é um avanço
na nossa evolução constitucional e na nossa vida
democrática.
A reeleição, 'Sr. Presidente, é mais que a
própria eleição., Vejo-a como l:!!go além da própria eleição, porque a eleição é sempre um salto
no escuro. A eleição de qualquer candidato a
prefeito, Governador, Presidente da República, é
sempre um salto no escuro, é sempre um che, que em branco. A reeleição n~:• Ela é sempre
um julgamento, porque, enquari\o- na eleição, o
eleitor não tem os elementos para julgar completamente, não exerce sobre os fatos um juízo
completo de cognição, na reeleição ele; conhece
o trabalho daquele que a está pleiteantlo e, então, vota nele ou não.
Sr. Presidente, essas são as colocações que
eu gostaria de fazer. Votarei favoravelmente a
Emenda Constitucional da Reeleição. E penso que,
com relação à desincompatibilização, a Lei Complementar n2 64 foi recepcionada pela Constituição Federal. Por ela, prefeitos, e governadores poderão ser
compelido a desincompatibilizar por renúncia. Essa
questão não obedece a uma necessária simetria. A
rigor, teriam todos que se desincompatibilizar ou nin-

guém deveria se desincompatibilizar. Não vejo por
que discriminar-se. Temos que ter uma simetria.
Entendo, portanto, Sr. Presidente, e meu voto
vai nesse sentido, que a reeleição deve ser aprovada. A questão da desincompatibilização não vai permitir a simetria porque a Lei Complementar 64 vai
determinar a desincompatibilização por renúncia de
prefeitos e governadores. Isso não é simétrico, não é
justo e terá que ser reformulado no futuro.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Júlio Campos.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Estamos em processo de votação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente,, é justamente sobre isso. Eu gostaria de
suscitar uma questão de ordem, com base no art.
403 do Regimento lntemo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem V. ex- a palavra para uma questão de ordem.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco/PSB·SE. Para uma questão de ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero referir-me ao
art. 315 combinado com o art. 279 do Regimento lntemo da Casa. O art. 315 estabelece, no seu§ 12 :

•Art. 315...............................................
§ 1 2 O requerimento deverá ser apresentado e votado como preliminar ao ser
anunciada a matéria.•
Ora, a matéria foi anunciada. E há requerimentos de destaque a serem votados, um do Senador
José Eduardo, outro meu e um outro, se não me engano, do Senador Pedro Simon. Esses requerimentos deveriam ser votados, conforme entendimento
interpretativo do art. 315, antes da discussão da matéria principal.
Agradeceria se V. EJc!l resolvesse esta questão
de ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A assessoria de V. EJc!! esqueceu de observar o
art. 309, que diz que o encaminhamento da votação
é medida preparatória da votação. Conseqüentemente, continua o processo de votação.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, V. EJc!! me desculpe, mas quero dizer
que falo por mim mesmo, como V. Ex', na Presidên·
cia, fala por si e não pela assessoria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tenho assessoria, e V. Ex" tem também.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARESTenho, e tenho boa assessoria. assim como o tem

v. ex-.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- De acordo com art. 309, continua ci:lm a palavra o
;
Senador Júlio Campos.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s e
Srs. Senadores, peço um pouco da atenção dos
meus nobres colegas do Senado Federal.
No dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro, o alferes José Joaquim da Silva Xavier, conhecido de todos nós brasileiros como Tiradentes, subia ao patibulo para ser enforcado, por decisão do
Reino de Portugal, justamente há 205 anos e um
mês.
Hoje, no dia 21 de maio de 1997, nós candidatos a Governadores dos Estados, Senadores no
exercício do mandato, lambém estamos subindo ao
"patíbulo" do Senado Federal, com a corda na mão,
para nos enforcarmos a nós mesmos.
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Eu mato a cobra e mostro o pau. Eis o testemunho vivo dos resultados reais da lei da reeleição
no Estado de Mato Grosso: o Deputado Gilney Viana, do PT do meu Estado, fez urna grave denúncia
~ "fribunal de Contas da União sobre o superfaturamento de obras no meu Estado pelo atual Governador, Dante Martins de Oliveira_

A propósito, ele pretende reeleger-se. Tanto é
assim que deixou o PDT, traindo pela segunda vez o
seu Partido. Primeiro, traiu Ulysses, do PMDB; agora, Brizola, do PDT. Ele já está no PSDB, do Sr_ Fernando Henrique, para usar a máquina do Governo
Federal contra nós, a fim de ser reeleito.

Já conseguiu contratar a obra da BR-163, que
liga Cuiabá a Santarém. Aliás, quando fui Governador, asfaltei 650km, do quilõmetro zero ao 650 daquela mesma estrada. Em tempo: paguei R$130 mil
por quilõmetro de asfalto.
Esse Governador que já prepara a reeleição apenas a prepara, porque não é candidato-, contratou os 82km restantes, ou seja, o trecho a partir do
quilõmetro 650, no Posto Santa Helena_ Pagou
O Sr. Pedro Simon - Desculpe-me por interR$44.746.682,00, ou seja - pasmem, senhores -,
rompê-lo, Senador Júlio Campos. Mas quero dizer
R$541 mi por quilômelro de asfalto, mais caro que o meque Tiradentes não queria isso. Mataram Tiradentes!
trõ de Brasffia, mais caro que qualquer obra federal.
Mas agora os Senadores vão se matar!
É isso o _que e~ ocorrendo corno conseqüênO SR. JÚLIO CAMPOS - Com essa emenda
cia da possibilidade de aprovação da lei da reeleique iremos votar daqui a pouco, não haverá Senação. É por isso que, com tristeza. olho para o Relator
dor, por mais prestígio que tenha, por melhor lfder
Francelina Pereira e sinto profundamente que S. ExA
que seja, por mais bem intencionado que esteja, que
não tenha acatado nenhuma das emendas, nem
conseguirá ganhar as eleições de um Governador no
mesmo aquela que daria um mínimo de moralização,
exercício do seu mandato.
-um mínimo de princípio ético à disputa eleitoral. Falo
De acordo com a nova lei que será instaurada
da desincompatibilização dos governadores seis meno País, um Governador poderá ser reeleito sem
ses antes da eleição, como manda a lei.
precisar se desincompatibilizar do cargo, conforme
Já imaginaram? Vamos ser trucidados; vamos
dita a Lei Complementar n2 64.
~~r liquidados. Por isso, neste instante, assomo a
Por isso, Sr.- Presidente, $~ e Srs. Senadoesta tribuna, para lavrar solenemente o meu protesres, quero advertir a todos os meus Colegas que são
to, o protesto de um homem que vai ser massacrado
candidatos aos Governos estaduais que a corda
pela máquina corrupta do Governo Estadual. Não há
está posta. Daqui a poucos minutos, esjaremos fadinheiro para agüentar essa situação.
zendo o nosso enforcamento político. . ·
.. .· .
E faço um apelo aos meus colegas Senadores:
Sr. Presidente, combatemos tantos abusos
vamos, pelo menos, tentar fazer passar a desincomeleitorais e combatemos o uso da máquina eleitoral.
patJbilização e suprimir o segundo tu mo.
O eminente ex-Governador de São Paulo Orestes
Já imaginaram o sofrimento de disputar-se, entre
Quércia disse que quebrou o Banespa mas conse3 de outubro a 15 de novembro, o segundo turno com
guiu eleger o Fleury. Não sei se isso é verdade. A
um governador no cargo? Estamos acabados. Ninimprensa divulga isso.
guém agüenta. Vamos suicidar-nos coletivamente.
Já imaginou? Se um cidadão quebra um banco
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
como o Banespa para eleger o sucessor, quantos
JÚUO CAMPOS EM SEU PRONUNCIAbancos não quebrará para eleger a si próprio, para
MENTO:
conseguir mais quatro anos de mandato?

MAIO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Exmo ..!'lr. Pres1dt:nte do Tribun:ú de CunlólS da 1:n1ào,

lnful. E.sl:rutur.l do Estado de Mato Grosso tRcsoiuçOO n" 196195. C.A.). que em
seu Item S.1. mmona:

-o

os .serviços Ob]cto tieste Contrato t- de RS

Valor base estimado para

J4.7-16.68~3 tqt.ClrCnta e quauo -milhOes. Seteec:nros c quarerua c seis mtl.

..

GIL'il:\' A\IOR!)I VIA.'iA. brasileiro. casado. Deputado F<d=l.
domiciliado rm Cãmam dos Deputados. Anexo III. Gabinete ne 376. Brasilia.
Distnto Federal. vem. respe1tosamcme. perante V.Exil.. apresentar dcntinci3
tnvolvendo má gestâo de recursos públicos. conforms: os seguimes fatos:
Consider.mdo o papel aaibuido pela Constitulç:lo Fedem!. em seus illltgos
70 e segs.• .lO Tribunal de ContãlS da União • TCt..: • como órgão auxiliar do
·

seiscemos e o~s rea:s e cinquenta e três centavos I a Preços lnic:iais.-

Face a c.'aCDS!o da ob.ra. conclui-se quê: o valor do serviço. por qwlômctro.
chega a RS 541.072.34 Cquinhemos e qua:rema e um mil e setenta c dois reais e
trinJ1 e quatro c:c:ataVOs 1. Ocorre que este número supera. em muito. Q v.tlor
mêdic de obras de pavimentação em csuadas. cuj~ valores mâximos che2a1Il a
ccrt:l de m:zenws mil rc:tis por quilõmetto. Havendo uma dife:rençà ~
significniva. e um prov;ivel prejuizo aos cofres públicos. fõlZ-se necessãria urna
avaJiaçãc da obra nas panes c:ontãbiL orç:amcntâria e Pattuncnial

Congresso nacionaL a saber.

Tcodo cm vista o iminente prejuizo. e o nobre papel deste TriblllLll de
fisca.liz:lç:!o contábii. fmanceim.. orc:mtcnm.na.. opern.cion.U e Cocuas da União no controle c f~ das «>nt:ts püblicas. requer o
Depumdo signmário:
.
pattomonial da União e das entidades da a:
...u cüreta c indircm.
a) oimediara ~do"""""" e seus aditivos;
quantO à legalidade. legilimidade. """'""''··..ade, 11plicaçolo das
subvenções e renúncia de ~ seri exercido pelo Congresso Nactonal
b) a ~ de inspeçlo e I!Udilorias de
contábü. fmanceir.L
medi:mte controle cxtmxo. c: pelo sistema decontrolc imemo de cada Poder. .· ~ oper.u:iotlal e pa!rimonial na obta que o ctl!llr.llO especifica:
c) • SUSiaÇllo do aro impugn:tdo lcommo e aditivos 1:
Per.igrafo Único. Prestará contas qualquer pesson llsica ou c:ntidad~
dl a ~ dos fatos. e. se c:onfiimadn a irre;ularida.ic.. a iJdoção das medidas
cabiveis contra seus responsâveis.
·
püblic. que utilize. arrecade. guarde. gercncic ou administre dinhe1ros.

""Art. 70. A

=

bens c valores pUblicos ou pelos quais a União responda. ou que. cm nome

Seguem. omexos. cópias do Comr.u:o c seu Aditivo.

desta. i1SSuma. obrigações de ll3DJI1:Zll pecuniãri.:L
An. 71. O comrolc externo. a cargo do Congresso NacionaL sera cxcrcidccom b auxilio do Tribunal de ContaS da União. ;w qual compete:
(

P. deferimento.

..)

Bmilio. 18 de ohril,de 1997.

li • juig:~r as contaS dos ox:lm1IUStr:ldorcs :.: dc:mrus responso1vets por
dinherros. bens e: \'aiores pUblicas d:t ~uustr.ldo dln:t:1 e mdireta..
mclutd:ls as fund.:lções \! soclcd:l.ch:s mstnu.idas .: mmtic:b.s pelo poder
pUblico rC:der:ll. .: ;JS comas dilaueu:s oue derem ausa a perà:L extr.~\10 ou
Otmil1Ireguiaridadc de que resulle P~.Jwzo oo er.lno pUblico:

,0-. a,_:,,-~~__,
Gilnev Viana

. Oepui:.do Fc:der.ú PTIMT

~

t.-l

IV - =liz:lr. por iniciativa proprUI. da Cóm:lra dos deptnados, do Secado
Federal. de ccmissào ~cnica ou de· inquento. inspeções e :mditoms de
ll31UrCZil contibil. fmanccir.:l. orç:nnentarW.. oper:lCional c pairimoiilill. nas
unidades administrmivas dos Poderes Legisliuvo. E.'(ecutivo e Judiciiirio. e
dcmcis entidades entidades referidas no inciso 11.:
(

ESTADO CE MlU OROSSO
SD:IEfARIA DE Iri'RA·oCSTJIU'TIIf'.A

... )

llO'MTAtt:Xro llE YIAC250 E

VI - fiscalizar o apliQç;lo de quaisquer roc=os repassados pela UlliaD.
mediante convênio. acordo. ajuste ou outras instrumernos congêneres. a
Estado. ao Dimno Fcder.ll ou :1 Muructpio: .

... )
.
.
vm • ilpÜClr aos responsáveis. em

(

.

..

{ )

X .. SUSC!l". se não atendidas.. a execução do ato impugnado. comunicando a
decisão ã Cóm:lra dos Oeptnados e ao Secado Fed=l:
~..:.um~ oo Poder «>mpe<e>ue ~"'f irrqularidadcs ou oi>IIS!ls

§1°. No caso de cornr.uo. o 310 de sustõJÇão ·slr.,_ adotuio di:etmne:nte pelo
Congresso Nacronal.. que soiicmJr:L Ue tmediato. ao Poder Executl\OO as

TERIO

A ~ denúncia tr:n:1 de lntrwnento ContriliUill n:. 066189100100 P.n.:. entre o Estado de Malo Grosso • Seat:mria de Transpones - e a Firma
Constt'UIOr.l Triunfo Ltd.i:L. que tem por objeto a pavtmernaç;lo de acc:ho da BR
163. n\IIJUl. e.~ de 82.7 quilómetros. com base no Lote -a- do Edital de
Concorrênci:J lntc:mõlcional no 003189. t: demais Tamos Aditivos com::iaios. A
estJ'3Cia mentlonnda t: fedcro.l c :1 obra encontra-se sob a responsabilidade do
Estado de Mato Grosso.

Mais r::specific::uncrue. n:ferc-s~ ao \"alo r conu:n:uto. indiCldo. ~ T=mo
Aditivo aprovado pelo DepiU"tmlemo d(: Viação e Ob~ PUbiiQ.i da Setret:ma Ue

fiDmw ""

066109/0lta:l - • ••nr..

Gutnta T~ Aditlw•. .a Jnt:t,._,.to Contr•tu.~l ~ Oi618'i'IOOIOG Ql.tlr.t.do .nt.._ o DeNrtMef\to dli! Y:l"io • Obr- Publi~11 do E~tadcr doR l'll.tlll
1 Flr.~ ~ TRILH'tl LTDA, P.ar.t. útrcucla elos $orv1COII
f'1vi-.ntado doa Rodovia BR 163. T,...cha: Uo381ff~ • .i631m'T0860-3, hl.ato di:
J>~Jlll.,

6toHo

*

•

~-oo

IDlv . .!,rhcota

lotll I do Edit•l

,_.......,.

cs.

02,7 tt..

Aa....Wmatup.U - Div. nTtPA . . . . . ••t.núo de

dtr~rri!nc:l• lntorrRidon~l
_:.,..

....

rol 0031Erk, ""' fo.-. . abolbo:

=

-...

l.U f"IIIIRTE8 c:onMTANTEB :

medic:bs CõlbivelS.

(...r

tíd.ICAS

I'ACCUIWXIUA .lUl:f.DICA

..

caso de ileg:l:it.!.:..:..:· :.ie despesa ou

~dadc de comas. as sançOes prc...isms em il!l. que csaabeleccr:i.
cmre ot.lt:Cls: ~ multa proporcional ao dano causado ao cr;írio;

O!IAAS

O DCPMTNENTO DE VIN:ID E OBM3 I'UBLlaiS DO EBlADO DE MTD tnlSSn..
lirtlo 1Ltt.4r"-ii.CI c:a-. ..0. na Centro l'oU.tlc:u Ad.alnlr.tr•U'fO, ne.ta cl!!adll
E:ul.t.bà-«r, tn•ertta no CSC/fF' nV Q3.400.7C.1/000I-Gô, adt•nt. ~iMdo DUOfl • •
Flraa ~ Tlttltfll LTDA, lnKrlbl nll CICIK"' .00 o~ T7.'l:s:I.:S3UC001-o7, &
.....,l.r odft111\1~ COITRATADA.

*

1.21 UX:SW.. E DATA :.
-

*

LIYT".tda - Cu:latW., CDlt.al IIII Cr.t.ldo
ftolto Gr"r.o• u S.. lb DIIDI",
22 lvt..W • doi•) diato dei .h di! diiNINITO do ar.o dR nu. •H -centat • ID'I'WnU.

e Cll'lal

1.:.u

(!..~) ••

REmCSE:NrAN'TDJ

R.p~Ua 11 DVOP, ~ l"rHldMW e o Dt.-etor ._ 1\&n..ttllnclo, Cntli?G
\lltor C.ndl• • Joú Carlor. NovelU, rnNetlv,...nte • • OJrJAAfAOA
o Sr. lr:Jlson
rl(MI:pn, llr.nU•:Iro, Cas..ado, ~l.nlll'tr.ador 1M ~roeu, C&rt.lr• di J.-nt.l"'de AB ,g
ne."ret-991'/PR • C1"l"' nQ 027.1!36.:JO'H:r7, uu .-.c·r-nt.r.nt• 1~1.

Exmo. Sr.
HOMERO DOS SAl\TOS
Pn:s!dcnte do Tribunal de ContaS da Cnião

BrasHia- DF

I:CJ S€OC DA C011'RATADA :
A

~TADA

I':JMirio do Lu•• - CuaW!·m.

-y

e-.Ubeleeu1.a. .à Ci.ll'"old..l. 'JI'IIW dJ Gu1.1.

,.e

1:001

-
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44,'146..6E',SJ tGuarwnt.a a - U o allt&., u~ntos a -rallt& a ... ,. aU,
•ISCII'Ita. a alt.nt& • cklta
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, ,.,.. fur••

ab~tMo:

r - PREAI1DUt...o

~..t k"-

ta
do
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.J...
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1n.c•·tto no CoJC/11F- n'-' 03.41B0.7.61nMI-01-U6,
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Eat.
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apáa .a
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.a.

E,
AcUU'II'GI

Yl.1

tK~I

~r

a

H cont.i•,
ftt. . Ta.-o.; CDNt'RATAOA, Hln ó.l&a
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NlOG ~t.ant..a do IMlP a
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tu.,.,

•laborau.

~
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nt..f'ell M plft'lll acorda co- o ..,... rwla

&f.ic.in.tcio

.ú&UIO

•

Repr••ornt...
O tJESd-.'\T,
_,..,,_, ÜII'VlC.O .,.. bt:<. ...lt ou o.l•
c..x•• t .. lJo;::iiol, ~SJIÔI" o.,..cy t-'cull*lr... .tu t>holoo "' ·~•ll.ur c ....... .:ltr. c.:-..,· ... ~) ....,,
l"tl'-oll.:;tlvLII-nt• • • CONTRATt.D-..1, D Sa·.
Wl101oC.Lit f'l~,.,.r,. ~·-J;l.,J.ou,
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:L. •U SEDE ÜA, CONTRATADA :

.

A COIIJJU:OTI~ ...t.l oõ-WJ ,.._..., .io L•l•'-'"'
15dl .. RUowl•'..._. du LlP• -

1.~)

Garal,

Cu1ab~ -

-.•,.u...

d.

t.o..a. .. •

.. ~~

BT

FUNDAI1Eti'TO DO CONTRATO ;
E~t. Contr.ato d....::oo-o·• d" iwloo.-l...ut.ç.'Jo ~.
,,.,.,u-.t.or&•
confar- CS.•p.acho •10.-r,.do o'\O Prc.c-.-a ...!l
::.ê:-16/&0-AC,
"4•10
• lio;:ltacJ:o vcb a ~11d~ dt.t c.;..-.c:Qo·orin.:h ln.l:..-c-m.ci-l,

~lOQOo..l

t • r - do Edl.t•l n2 003J'~ qu., ~-· • .,,..,,..,.. ._..,.t.• ~LIII'Il• ~o
pr•~o.nt• ·eantr•to,
Junt_.t. exo- "' p•·~u..t.• d• cor~~A!IA, dv
cC~n-far•ld•d• co-o O.Cr•to-Lrd n'l
e.300 de 21./U./Bt.. •
.au.er'"-U...•
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..-t.rlor••·

II

-·.

.::...~

- . t.bCAL.., NATUREZA E F'DRHA DE EXECUÇ210 DOS GERVtQ)S •
2.1)LOCIIL.l%ACM E NATLIAEZA DOS SERÍIICOS.

li:
ClbJeto -.t.. c.ant,-•t.o • -..cu;::kt du-.1.· &..-Yi'-<AL
Payt.-,t..clo. Df'.ntoe-. U.l"•"- dv Art• c..x-r•ollt"•
Arte Ewec.1•1• • DDra• C~l-rot-111- o.J.• Ro.•ckiiHoll'; IBA 1ot.31

d• 'Jen-.,.1......,....,

Obr••

o:IY

õ:'..Treq_Jg_;_~_J.,~~;;ê._4!-._~Tootoo.·~~ .,_.tl-:.2_,\-0~~_ll~v.<:i.'? -~11.•- P~ixc..~

Oã"m---.v.ao=-rKi~.i>--.;;

d" Ed1t•l d•

ow.--==iii'7PA. nu..
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·~~L-·•o
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osw-ao::.7 "-· Lote ·u ·

_
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2:.21 FORHA DE EXECUÇ1Ul

A'& ~-..
._;,-.,
:a.n.l•·u~;O.• e. •~.i.fic-üw~
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E11fUinoh•ria , ~lo - r GI:Nidec:t.daa. Qua1oau••• •lt.•r..c~ ..:.. -'•t.-4t'c"'
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•L•• -tab•l.c1da.•,
co.a •
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"'"""-i
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2 .2:.7l A COtrn::ATAOA culoc:ou·~ l dUIPtr'.. iC:.ll) Ül1us ... ,... O
DEFtMAT 01 (u~Jol v•icul.:~ ngvo ~., ~· f<'r<.Jol"riu...! ... .Jo~ du tiPO ulall.lviJu Pu~.:~
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e.2.1~· Ac ~ts.l:&e•5o d• ... rl.,,.ç,iiu dl.'(.~itool~ d';' c~·t-. pfi:W. t!L•
U•VItr:ia 11ur c;oloc~dow. por lllvul-lol..:t ~.-....t:.rl0::\;1, O ueQ ,.;"!
d-unhaa do> s;lllô.Õ•• "t.l·.,n•v•r•.lllliO p•ra
D"'~ .. c.ont:CHI, - l t t l ••• •
par•l'ti.da co- :!"Pro:tMi.-..:.iu para f.llc:&litar ,.••.., tr .. b•lloll.>.

a.t.-,.ro~,

3.3.21
-••l~tll

n~~C:aSIJ.lrl.as

po~~ra

A

E~<.cut&nt•

d-r,á ufut.u.r todoa oc cr.nt.r~l"'"'
ói"J511õtiQUr•r "lUir • q•t.:.lul~ll d....o _L .. r:iai• .,...rt111&dolllô

~s;.t.i ..., c:anofaraid.ad&: c:o- •• ulõJO.Cifi~c:O~~tli. O~ ~•alas • v..-lf.t.c.K.Iv\6
•
~ c•rga,
••r:l.::a UlCIICUt&dO.
por L.a.OOr•t.ória• """r.:lv.a..1o - • •
ri~.&li.:O:~;Jio ... fel" o C.&liO.

z=..e.1a• A ClC•cut.&nt• devt~r.i, •"" <4<1ool"lu.-r 0'--L<i".
~r o
nac:.-•lior:~.o cuidada • • t:.Qdo~~.& .&M OPIIT.acihnl CCWOI o u:oo d"' "MN ,..qui!"~to~,
par• po-otwgar o pública • P•r&. f.c~lit.a.r o t.r.io.ftnlO.
~.fac ioc.l~.
Qno.ia
pai"& ofln• d• facilit<lll' o..._..j+ogo, oc pro!Çtaa "'"'li/U- Q<J&lquotrr
b&-. r"av-tl_..to ou pav:z._,t..o aforJaa cons uuluc v• ua.a 1ai~C& de C:&<.l&.
..,.l.
a fa..hta. qu• Aiu o;tiWI" -ndo cu.t~~11o thd.a• dftv.Jol".& Sill" o~ot..rt.a o~u
tr4f.,go pÚblico, aob central• d• d1r•c.:ics Uuic;a, '-l~ado. 'l.a.1c.
trkhoto n.io d - - ••t•ndar-.• por - 1 • de 0:3 Ct.:-i•) <IUUÕ..tros.
·
z.e.l'f') s.. .a EIIIRC"'t.ante Julg.&l' c;:oonvenitont.• p(oelal'.i, c....
.aprov<~c::'io prRv•a da Fi'IIC<Iliz•o::-:io • ~- rGDWo.a·.,•u •11tr.a.,
O:OII-.t:t't.li.r •

u-

~=.:~v~~di~:~~.,,!•; .. c~:~:.d:..~;~u~~~!f::ew~~ o..~~~" :~r~=~~=~
pa&aall•• a~rova.cs.a.

'

o.varJo. ainda. consotrutr • con~•r·v••· pant•• pravi•ór.t.•• Cl~ cso•vi.;&lõ,
c:l"t.~z.a ...nl:as co• cutr&.. gs,trad~s. et,c;:.
-..gur&~~~c&,

::!,.1!.201

NflnhWII

P-av.-nto

•-.u

ólliiClon... l

uf•t.uauo

r._,ni!T"o~~~o;ãa
aos -rYllõQS &c:1•;,o e
cu .. to d.,ver4 ~t= inchada
pr.co• unitér:l.as con•t&nt- d• sua f>rapost.-

III -

PRECOS. REAJUSTAMENTO, HEDZC6ES E FORMA DE PAGAf'IENTD

3 i) pREÇOS
Olio" aervic.as c.ontr•Loia.:IC:.& ,.....,.:.,.,

r.;.~., .. .::c.. t&uoo<t ,...,...,
ql.lot -r:ioo c:•lcul.~U"& y., .cc.»r<So _.__ "" Fl .. hllr.,. ,s.&nllfKa •.;, prfor,;::...,t.v Contrat.o.

t.~lllt .. r:z.or.,

Prov.1.~Ór1 ...

1111d1C:aio

IIMC:-cÃO

<J.,.VGriol

Flllool

•

114<r
aoloabor•tl""
Pri-h..a
l1•hh. .. :.Õu

A• 11adh;B•• Pravi•óri•to "'Fi~W;l ••··io
d~~W.I.gnada IP .. lo · ou.,lu:;·
\3"

po'OC:It(hda~o

Ella~h•tro&

d•

C<X1..,.tr~::>o

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

A "-dlc.~ F1"al dav..,... al.lr.ang•r t.adc. c..> P'<a'iod"
obra • r•tiuc:ari •lau ratlfic.ar' •• Hlldtc.o1- Provi•ór.i<l!lj;.

-'•

3.3.41 A 1111dic;l'o Final, l i - COIIO u Tar-.;~ dtr Ft.c-.biatrOto dto".o
S.rvtc.oa -l"la •I&borado-. p•l& C:O.ia•~ d• Et~...-nh•1ro• ot..u.m..:,;a t>o.l1o1
01rl:lt0f".i.a d• Conatru~~ da DERMAT,
~t• t.~uMM.Iu e.CoJw::lu.l.o.Jos. twt."' ~
-YlCO..

3.3.:U

A•

tt.dJ.c:H••

•c~anh•d.a.~oro

du Rulat.órlo

o

Fls.i.co Fln<~~nc•lro davJ,a.-ttntw atu.;al.i~.Ju, o.loi!V•otr;iu t.otr
pol.c.~ Ens;r~tMoir-o Flsc•l .l CoorGitnadori.a dv lh'~tOl du DUCHAT.

Co·uno.,.·-··
*""-i.nlhkl .. foo

;).3.6) O v•lc:~r liquhto d.., coada -.d.t..;.::iJJ - r i f.lbtid.:.o ~"octl.a ~--·
dos produto., do• quant1t&.tlvaa ac~l•dcs dfor to<~~I"V'lC:DC ""lforCUtada• ~J.~
TII&PIICt.~ollll• pr~~c:a. untt.rlo.:
prQfiO'atG&., d<Jo:iu:aelda do valar _..,..:u.ul. .. du
IJA -at.;'l-> .,.tllrior,
3.3. 71 Caao h&.Ja n.IIC _ _.ld•d• d"" •x.c.ucAo .,.. t.U!'Vi<,;.ol• clS,Jot:
o.~~lit:irlo•
nãa can•t.•r- da Pr~ta ..J ... rt;.·•• CONli~TAti.\, ~·"'
_..., -~ ••.c:ut.clo"' pour &dlilll'lillt.l""'õ,:iu do.t Cf..,<.fi.H...id•"*• C.:.:a.CJ "'"
quadro
-f'.-..nt.ado•
- l o Pl"'..--nt.... ..c;·-ulu.. ..Jo I:'.CI .., ...,..;,·.. ;"'
Nwtlt111
c:.. r;Q dQ..,..ri:u
rQ\I....C.... po·wvJ..-.,l.. t-·lo O" uloo·
.......
Const.rt.~o;io dn OERMT
_
3.3.81 Guialqu~r
- • t u d.., oau... o\i.L.-\..1'\1..:;., ....... ,,.,l•o..4i~ .;..,,.
Pruv:lllt:o• 1..., PI'OPQ&ta. o.J,.._ni li~ -rov~<lu .,o+tu l).fruL<JI' ..J~ Cu.li.Lr~.,....;u
1..0.
a .S..vtdo. .nt~~oeal1i:ho.:1.a • de&do qUtl dw..riU.=-·ulto jua.t.if IC...S" 1...,.1.111
Co.i••:io dw FL"callz~~Cio, .a ..fi., dilo <tUif -j.a •i.,t.~a g

pr41e;o.o

&...- .....

"""""f'I•"-•Lo:J

PAR.4GRAFO üNICCI - li COI~TfU\TAroH nW tuo .l dir•i. t.c. .,
r......,...,racio q IIM...:..ut.lr -rvi~ ro:O .,,·•v.i.alo,. no pruJ•Lo
oYX.CUtivo. autari.zaç-3-o •ICPl"'Dc'"• d" Di.r11lar lia CQn•t••u.c:.iu c.!.:.o
~

DERHAT.
3.3,.,)

O

proc••~to

•

p~-.oto

a ..... tt.:!Oi.c.Cio011 obol'do!Cc:roi

u

'&VIIUintCI cro.nogr_,

•

Atti

o

di&~

(c:incal do".eso ~t.• .ao dr. llllltK:u<::'.:a d..;a Fl.c:•U..a•ç:iQ d<3 DEru1t;T •x.ocu.L..&r ..,
t""HC.:.i<l

'llarvlcOII
Q•vel'i
cornri&Pond.-nle1

.,.,...,_
•

~tli

.-

o dia 20 <v•nt•) "-•r4i oc;orrlifl" o p.r.g,._,tu na Tllt;OU<'õlri.a \Ju
No

~~:-.o

do

nio

pav--.to

-··ô

.at.e

.a

d•ta

li.•1L••

.::urr.-undtmt.• &.e 200 (V:ia<ÍIIil-.o, dia apóa ~l Ult'..:a duo d..:. p..,r,t(Oo(fo -'""'
crX~~CU~;.io d""• "vrvicor., o valo!' da tkirdic...,
c.urrigado PC<l& "'""'i.-ac;;>..,
da BTN •PRQ RATA TEtif'1JAE"',
•cl"-<.::ioto ~- JUI'Oil cunstlt....:.:~.on ... is o.IG
) I;
POI" c:unt.eol
ae~ .W...
Na falt• do BTH,
~:w.i .;Wot..a.to a indtc•

h.•

V'W\ha a 'AW•titui-Io.

:.l

IV -PRAzos
4 • .1) PRAZO DE INiCIO

0 pr.aa-o ,...r& i.nic:l.o dOS. tl'al:l.oliU.>• UC<I'i d'llnlr"o
(d.t.Al di,.'A 4PÓa a data da Or-d- d• lnlc,a
!Mirvu.o:~ll.

.:r..,.

der

10

4.aJ PRAZO DE ElCEI:::t.ÇtO :

p&:rf•lt•• cc.no:tic.a- d ..
•c.-•Q"'ó provtaóriO).,.,
••r.i

HocHcii.,•
d•

Ali

CCMI

3.3.31
COII.t.•uão

"""""'.

2.e.i6l

e.e.l.?l

.à HNiclo PrCW"l•Dria cu Filial

Provicóri•.

-n:.••·

A E);.cut.•ntv n'io pad•r.l tr&b.alh.w.r. .,6a a Pik. do
aol ou .ot- da &uror•,
~- a Co."'.-nti-•lo d~ fi.~ll:aeaci.:..
<4U..l<IU~r agorv1ç:o qu- r-u•ir• ~~naa1o i.-ai.at.a,
•Pri:IV.&C;lo d• -t.ari•l
ou -.dJ.ç:io
·, ""~

O.. po~og_,toa sw•·la •f•t.u.dua: .aod& n...c.l.on&l {cru:t•.Jc.o
da DEfd1AT,
Cui.t..i UI
C.u.lll
P...IV~llo.)
d~ -··vio::aa •~<.c-ut.ado"&

TtUioOt.ll"'&l'i•

3.;';t;.J.I- Ali -.d:lc;hfl ....rio cu.ul~tivu-. t1 ~,,_, alo~hor..,oJ.l'oo
-.st\.W\do ... ln•trucl•• • MtodCJa &dotados J<alo Dt.."Rt1.AT g o pr~•--·Lu
OlbltdiiColr•
•• /'ler••• ••tab•l...:iado~• "'"lo DERHAT ol.o••rv.,,.ta-... .,. o
dUIPO&t.O • -...guir.

IIMIIC.UI;.tio:J

dtl qn.,.liu .. du c;ontrolu o:l<t •urv:l.o:.O•• .:.;~A .,..... _...L Pl'ÕI>l''o o,3V c:cntr.aL&du,
dtl-dÔ
o II<IU1P~t.u '-~~''' •ullc~a~~\t.u r-•r• ~t~o~n~h:rr
luor•onic:•-.t.• "

.,.ti..J.i~•.un

Aol

cDr,.~cocJ•rá

O pra:Lo P.IOI"'.a eK8'C:Uc;;:io d.a at.ro~~ -··• de :i40 (q\IJ.nlu:Hll\.t.. .,
~Uollr..nta) .Ji,..., corrioJa,l, c:ont<~.Jo-"' a põori:.J.- ol.& d.t.~ do~. .,o.·.;.... o~ ... ln i .. ,.,
dw &wvl.;oU"",
-·.i ttxp&odLda pglU !UI"Crt.OI' doir C~n•t.r~-:.-> do.• lítl;;l... tl

qu.

apá~
• d.at.,. dtt .aprovaç:la elo- Cull1:r .. to:~ P.elu C..N'o:.luiho '"'•ini.~tlf' ... tlV~) oJu
DERI1AT.
C..c.a haJa d:i.•ponlbUid-:.d~
de
r..:.u•·u.:.~
q..,.· PoJ•"•lt- -.
r•.w.ll.z.ac.~
d• obr• ~ pr•..:o:a.
o ~"!.T .-wuroi. ..Jot . , . . , _ ...:;,._.lu
C:OII a COiflAATADA adtlquar o Cl"t~nCQ~r..,. Fi. ...i.c:.c.. AJ>ó• •
.w..~~~ohoo~ot.ur..
.... ....

Cantr•to • Ord- ele Inic:io dus S.rv:l~..
ii cot:TAATADA I.CII'.ÍO. 10
Cdv..:l
dl.a• d• p1•••a par& .a.pr••~t•r &o DERMAT o C&'QI'oagr...., &dwqu•d" j, d .. La
da r•-farl.d"" Orei- d• Inicio do S..rvic:.o. ~'"' d•-rá lolt.l<lrd.óll" 'li ~•
r•r'OI'CI<"Ci.Oioa~id<l!clet d• III<IICUC'~ dr.ta ...-vitOu• d(t C"ruoouao·.;.- d .. Po·..:.pus.t.;.,

fo!'oç..,.,

i"r..:.;..,.,.

3 2) REA..lUSTAMEN' • ..o

o._ Po"U.:.:."' un~t..;\ 0 ~.;)-. '-'" ;;." rc. .. )u.. ~ .. ...s .... ""' _,..·<J<> c;..•nUH::InO pa,·.a _.,. ubr·~~ r.:~Uova•.-~- .. olu lk.P .. rt .. -~•l" •~ .... , ....... i •ht L .. t.f .... t .....
d• f<od,.tl""' ; DNI:R, c:.U....:IoiC~d.:. .:~> ""'~g..,~nt. ... tÍ.rOIK.IIO...

O pra~a ~>.;oro~~ t.:cotlClu•l•l dlo ollo 4 !M'~J ..... ·;. ~ooo.l'l r• urruu.u.l" 1''"
1n1c &ati. v• do DERPIAT, nind•d•
<:onVII'naénc:~a ~Miro••tr~t 1v~.
.:.
crttérlO dO ()J.r•tor Gllral .do- _tERMAl ~ P~_t; Cto11C:.It..a..:IIQ dói ~CitHAAT~>'4
A CO.ofTAATADA ~t• poQ.:.ro~ pt~.:>U pran·cawoo.;oo.::a d• Pr ... .cu
v•rt-flc:.ar .a tnt•rruPC::i:.:J ele;. 1:-rab.all•~• do)lollo'onnados ,. ....

ti..,

ANAIS DO SENADO FEDERAL

274

firJ

4,3.1) lnic:1at.IY& do DERI'1AT1

MAIO 1997

·~

7.3.21 A d61Yoluc:::.o do~ C.auçtio • • ..,.~{, '''õll'"'x-liYc•• , •• r ....·co:.. '""
dar;Q -.11.ant• aollcit.ac::3.., d& CONTRAT~ ,
.. t,·to•oi' .;., ,·-•..a-rh••••u•Lu
di.r·u1ldo .ac. Dh·•t.cr c..., .• l elo D..""Rt1AT.

4,3,31 IM-.ct• qua at..ndlda1i' as condlçél•• ••tipuladas nos avbit•n•: 4.3.1) •
4.3,el supra, o p..:l1clo da prol"rQg&C:io da Pl"'&,ol,
POI"ventura a aar f•lto pela Flr•a CONl'AATAtuil. d•Y.r• sar ps·otocola..:lo
na ~Lniatr-a;lo Central do DERI"&AT data ant.•r-ior a do 'llttnC:1-ta o,lg
prazo contratual.
"

Vttl - RESCtsacJ
B .U POR HúTUCI

ACCRlJO '

Esta Contrat.D paof•w.i -·· ••~iu<h4o.J
.. L ...r,•Jld,. -..oNof'ro a cOI'I.,.ul\iirocia ad•i•'>illtl ::~~t~-~·•

t.al•l•" •1-l~ot.

V - VALOR, DQTAÇI(Q E f'fUKIRAI'tA, DE OIIRAS
:S.UV~:

CR•r.l ••~ch;.~c.o d•t.t.u C<Not.. ..,~,.., .....,, Jno.;.l~·t lv.1 o,lu t-r,.;n.o'l'.
O valOI" ••t.l~g par• oa aarv1c:os. obJ-.to d-t• CDtl.t.ratc:.
im~!IPund.,.·.L~t•
d" 1ntttrroi.-IO.:ÍC:. J~o~.:lua ... ! "'' .. ~tr .. ·j.so.lu:aal <N•.,IJv
• da HCZ$ 62.679.434,07 _<Saasarl'ta_ • delis •11hll••• -•~i~c:;.nt.DI!I ~ ~·_t_..-,~ - (:OI'nRMt\Oo1.
oito ~qui.t.':roc:~Mtos • trinta • quatro c.:•·uzado• ns'IIOS • s..:t.c.
c.ntavosl
•
t...2.J)
fli.:.o l:u.llo>l'\1'
.J ... oi••'J:ll,.......... c....:-.t ........... l .. .
~.1.1)
11acUant•
T•r..o Aditivo aProvado Pllllo
COnaaUlC.
Adaln1atrat.1vo POe:l•rilío sar •-f•t.uadc:~s ac:r4tsc:~.aa da a•rylçoa at1i o
c::.e.E!:I
T.-.... ~f"l'J.r o
c ..-ntra~~ ... , t•.'<!o) ,.., ....
, .... l .....
lialt• da e:!X tv:l.nt• • c:lnco per c.ntol do valar de:~ contrata .a Pra<.o•
t. ... l'C<II~<'u(o,
""-._ pri,·,•J.a .._,tCoo'J-'1:•!,. ..,;, p.,,. .:Oi.t.:l'li<J LICI lilo' .. Lo:.to
lrJo'oll .J••
inlc.:l.•i••
~-.n.
~.1.2)
As ,.lt•racH- do YllllCN" de Contrato dac:orr.rntlt" de
.c:id1ficaç&- d• qu.antitat.J.votl pr•.,..t.•tos. 1:1- c:u.o •• prot"roa..oaua d.,
8.E:.3) Rwtir••- l::qviP•-lto.- d .• u~,>,-,. "'-""' J.oo'..-~l., ~"loo·a ....,.,.o.:
Pr"•z.oa ..rio for-1111&doa por lavrat~o~r& é• T•r.oa AcHttvoa, os qvóool•
.,.., l::n~••ll".HI'I, Fi•c.,l.
d..,....io
.-provado• Palo CQtlaalho Ad._l,..iatrat1vo do DEAMrf.

•

"""'"·1•••''

••r

9.31
A dawH• de~ pr...nt• Contro~to c:arr•d• li Cex1ta dt~Jata:
:59,01.16.e8.::137.i.098 •
da Dot.cio~
4.U4.00.2i.i63 dc;o
Ol"""""to do DERI'IAT p•r• o a~e.,-c:fc:lo d• J.'IS'?, _..,.,ada ,...-.1al-•t.ct
C:cwtfor- tE Cal n!:l E!~/99-AC,
pod.ndo Cc.t\t.&r t..._.,li• co. r..::ur .. ~"
Pl"OVM'Iol.nt- da c•h•brac;J'o da Contr.ato. d• Eoworftti1110• c:a.a #Wino..l.ol
Fin~ira dll &.bttCI
Int•rnacl01"1&1 011 N&Ci011al,
proy..-.;ant.• dGt
Convlnta c:a. 6rglo da Ac:l•intatl•.&cia Pllblica F..O•r.d,
ou autr,.a fant.•.,
ft~tura
futur-._,.t• viab:l11aados. Par• o e~earc:fc~~:~ ~tnt• ••
d..,..._.
C:Qf'r.,-l'o par conta da J:>Qtac:ic qu• Ter- cunatgnada nCI
respec:ttvo o.-~to Progr-...
:5.3) PftD9RNIA DE OBRAS ,
Sob- o

-Paciflcado,

-roi

C6dlgCI do Orça...,tco Pl'DSJI'oiMa Pai'&

.apr~rlada

1.98'1

..u•

IX - DIDPOS[Ç8at FlNA18
.,_,11 FOAO '

-..-ta-

Po~ra
dlr:l•lr . ••
dar.:GI'rllt'lt•a d••t• Cont.rat.o.
fie. •l•ito o Foro dt11 Culab-l, Captt111l elo .E.st.Jda d• tlato 8ra.t~a.

rtllt..TAS

t.,i) f'OR EXCESSO E11 REl.ACM AO PRAZO DE
A

cantàSil.o

l.SO caso d;, r..Ci&ie~ ~~U•t.•.-•1 por
luad.loloPl._..ta a-.
COHTRATADA ,._.-.aant• f'IOtl wub-tt.n• o.e.J. .• · a.e.2 .• • u.e.a., .. - cu.r.i •·ecabtlll" o Yalor d~ ••rvtcos •.cacut.acJac, aofr.anda ParC• • p•rd.a
da c:auç•a p f-1car& ••delta 111 1~:h;~o da 1todan1zac::::lo por P•rd•• •
danoa caualldQa ao Datt\AT.
•
t.SO cat50 el• r.-c1s4ia tlilatfl'•l• a CONTRATAI);!. i:.tJ.roi
rac1iber o v•hw dos "r-vt.coa ••.c:utados • a• v•lor•• c:euc.tonadO'ol.
Eoa . a l - r cW• htpét.aaa~ foU.C:it.ad" o
DERHAT ,..;ro
r~la.ar4
01.1
ll.&llará 4 CQHTRATADA, '"'U.&lquer lnd..-lia&c.::lo ou uutroa
D:t•••tta• d.vidCIII a
acpr•aado• ~ forc:a d.a Lltflitll.a.cio Tra.l:l•lhlst•
• d• Pr-ldinc:l• &oc:t.al.

o~Lia.tlW

• r•_,..c.t.i ...a driP_.,,

4,i'i4 00 - f-a.YI-nt ..c:la du l«:.dc>YiôOSI
Z!l - L'I.-•lur-i• dot eco-..t.-uc.i.:>.
1b3- Dlv. rn'.IMS- Dav. 11Td•A.
Yl -

IN~IZAC:l'O

pc:.or

COI'ITMTAOA 41ca •~•J•lUo
can1.o) do val"r at.uallliiM3o~

cor~.

4 M>llt01
,J..,

d ..
Ct:.'fot!•t>Jo,

0,0:,,
(o..U..;:to
pc:.or da& -.~•.••

~~::~-o~ ~~~~c~·~~~u~ii~ doa J.ffl","''~" . . . ."':t!c:.""'" P•la
E. .a .ulta aar.l t_.ost• pol• Cuol.is"ióc. dct

~r

.,

F:ISl.:al•.ll.a.:.;,~;~,

..
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Concedo a palavra a Senadora Júnia Marise.
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quando o Se-nador Júlio Campos relembra a trágica morte de Tiradentes, devemos aqui ressaltar 'que Tiradentes
morreu pela liberdade e pela independência de nosso Pafs.
No momento em que discutimos a Proposta de
Emenda à Constituição sobre a reeleição, é preciso
refletir sobre alguns aspectos que norteiam uma proposta que, na verdade, tem como objetivo a reeleição do atual Presidente da República.
O Pafs está vivendo nos últimos dias grandes
apreensões e grandes dificuldades. Os sem-terra e
os sem-teto estão sendo assassinados por defenderem um pedaço de chão para trabalhar e uma casa
para abrigar suas fammas. Estamos testemunhando
práticas as mais antiéticas e as mais condenáveis no
processo de encaminhamento, discussão e votação
de um projeto desta envergadura. Todas as pesquisas, monitoradas pelos próprios veículos de comunicação de nosso Pais, estão demonstra~do a vontade da sociedade brasileira de constituir uma Comissão Parlamentar de Inquérito para fazer as averiguações e levantar, em detalhes, os procedimentos determinados na Câmara dos Deputados para a aprovação da emenda da reeleição.
Toda a opinião pública sabe que, nas últimas
horas que antecederam a votação do projeto na Câmara, o Governo não dispunha dos votos, necessários para aprová-la. Toda a opinião pública deste
Pais acompanhou a movimentação que se fez nos
bastidores do Governo, quando pôde perceber as
pressões individual e coletiva ocorridas entre os Parlamentares. Agora, mais clararlj9nte, aos olhos daopinião pública e do Congresso ,.acional, apresentase a prática mais combatida pelo povo: a compra de
voto, com o intuito preclpuo de reeleger o Presidente
da República.
1
Neste momento, Sr. Presidente,' fica nesta
Casa a indagação: quando estamos diante desta
grave denúncia que a imprensa nacional tem divulgado, quando estamos diante dessa denúncia, seria
ético que estivéssemos aqui decidindo essa matéria
que está sub judlce da ética?! E, mais do que nunca, principalmente em razão das práticas que levaram à aprovação da reeleição na Câmara dos Deputados, eu perguntaria finalmente: será que o Presidente Fernando Henrique Cardoso se considera
confortável no seu gabinete no Palácio do Planalto,
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neste momento, pressionando também para que
esta Casa vote rapidamente o projeto da reeleição,
permitindo-{), antes mesmo que a Câmara dos Deputados e a opinião pública deste País tenham as
conclusões da sindicãncia e tenham as conclusões
de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que se
faz urgente e necessária neste momento?
É com essas indagações e essa reflexão que
tenho a certeza, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de
que toda a opinião pública do nosso País está com
seus olhos voltados para a decisão do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador José Serra.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sr's
e Srs. Senadores, creio que há uma preliminar na
discussão da tarde de hoje. Pergunto se algum
membro desta Casa acredita que o Senado está sob
suspeição para votar esta emenda. Se alguém crê
que houve algum processo da compra e venda de
votos, de corrupção de votos, se alguém acredita
nisso, deveria levantar a questão, deveria dizê-lo
agora.
Temos toda a legitimidade para votar esta
emenda. Na verdade, as questões hoje aqui abordadas são de três naturezas: primeiro, se convém ou
não a reeleição; segundo, a forma de fazê-la; e terceiro, há quem está argumentando que o Senado
não pode votar porque é necessário uma CPI na Câmara dos Deputados, como se os Senadores da República estivessem sob suspeição.
Se alguém tem algum elemento, deveria explicitá-lo agora, para que esta questão fique bastant«:!
clara entre nós e diante da opinião pública. Estamos
vot~o uma emenda da reeleição e somos todos
aqui testemunhas de que não houve nenhum processo de coação polftica, ideológica, fisiológica ou
de corrupção nesta Casa. Se alguém pensa o contrário e tem provas disso, deveria apresentá-las neste momento. Essa é_uma questão fundamental.
Estamos aqui votando como Câmara Alta da
República. O Senado tem todo o direito de emendar,
de se manifestar e de votar essa emenda, aceitando-a ou recusando-a. O que não podemos é deixar
de votar, colocaiido-nos sob suspeição. '
É preciso que isso tudo fque muito claro para
que não pareça que a questão da compra e venda
de votos de Deputados do Acre seja utilizada como parece - como pretexto para não se votar a
reeleição.
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A reeleição no Brasil rompe uma tradição republicana. Ela ocorre no meio de mandato, para a eleição do ano que vem. É evidente que se trata de uma
questão que divide e que traz opiniões divergentes.
I: legitimo que assim seja, mas atenhamo-nos ao
seu mérito, e não a argumentos que representam na
prática um pretexto para que a votação não seja feita e para que o Senado não se manifeste.
Na minha opinião, o Senado tem toda autoridade moral e politica para votar e decidir sobre essa
questão, e essa autoridade está sendo questionada
em alguns pronunciamentos. Quanto ao mérito,
sempre defendi a reeleição, aliás, como parte de
uma refonna política mais ampla. Não se justificam
esses temores do uso das máquinas governamentais. No Brasil, a taxa de utilização das máquinas
será, no caso da reeleição e na pior das hipóteses,
semelhante à realizada por mandatários que querem
fazer o seu sucessor. Esta, inclusive, é a experiência
de São Paulo, que aqui foi citada.
Por outro lado, é inegável que, com a reeleição, aumentará a fiscalização da opinião pública, inclusive da imprensa
É uma ilusão acreditar que, sem reeleição, haverá um processo politico-sucessório mais moralizado; pelo contrário, quando é o mandatário mesmo o
candidato, a fiscalização aumenta. Não há por parte
do mandatário, necessariamente, mais vantagem
eleitoral do que aquela que existirá para um candidato que ele pretenda "fazer". Essa é a realidade.
E mais: quando nos desdobramos da área federal para a estadual e a municipal, com o intuito de
difiCultar ou de postergar a aplicação das nonnas da
reeleição, seja por desincompatibilização, seja para
serem aplicadas em outro momento, corremos o risco - não que essa seja a intenção dos Senadores
que defendem essa posição; todps eles sabem o
respeito que tenho pela sua atuaçâo na vida pública,
pautada por aquilo que entendem ser o interesse público - de que isso possa configurar-se, na prática,
como casul!!.mo da parte do Senado.
1
Quer dizer, ou a regra vale para todàs, ou não
vale para ninguém. Não dá para imaginar, num pais
federativo, com a autonomia estadual existente, que
se possa aplicar num caso e em outro, não; que o
povo tem maturidade para o processo de reeleição
federal, mas não no estadual.
Isso configuraria um casulsmo, e essa interpretação do patíbulo, que aqui foi pron~nciada e que
entusiasmou alguns Senadores, na verdade, pode
ser compreendida também como uma manifestação
de casulsmo, como se os Senadores não quisessem
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votar a reeleição não porque ela não conviesse, mas
porque são candidatos naturais a seus governos.
Essa não é a intenção de muitos dos que aqui a defendem. Apenas me refiro àquilo que fatalmente
aparecerá diante dos olhos da opinião pública.
É legítima a oposição à reeleição, mas como
disse e insisto, a reeleição no Brasil é um passo
além, à frente no processo democrático. Ajudará a
fortalecer o processo democrático no Brasil. Quem
pensa ao contrário que exponha seus argumentos
mas, por favor, não desqualifique a autoridade moral
e política dessa Casa para se manifestar a esse respeito.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Geraldo Melo.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
sr-s e Srs. Senadores, depois do que foi dito por
pessoas tão experientes e qualificadas, o que me
resta dizer é muito pouco. Apenas houve algumas
intervenções que podem ter passado para a opinião
pública a impressão de que se votarmos hoje a reeleição estaremos paralisando algum processo de
apuração de corrupção de que se tem noticia hoje
em relação à Câmara dos Deputados.
Além de reiterar o que acaba de ser dito pelo
Senador José Serra - que não existe, sequer, qualquer tipo de insinuação de que tenha havido a prática da compra de votos ou o processo de decisão do
Senado tenha alguma semelhança com o triste episódio que·está sendo narrado em relação a alguns
Deputados -, é necessário termos em conta que, se
as circunstãncias que estão sendo alegadas vierem
a se transfonnar em fatos comprovados e, se for necessário dar desdobramento às pesquisas, aos estudos, às investigações que estão sendo feitas na Câmara dos Deputados, isso não estará sendo paralisado pelo fato de o Senado tomar uma decisão hoje.
Portanto, não vejo nenhuma relação entre a
decisão de aceitar a reeleição e a apuração de fatos
delituosos que estão envergonhando o Congresso
Nacional.
Com relação ao mérito da proposta de reeleição, depois do que acaba de ser dito pelo Senador
José Serra muito pouco resta a ser complementado.
Apenas gostaria de trazer, em pouquíssimas palavras, um testemunho pessoal, que acredito que valha a pena ser levado em conta neste momento.
Fui Governador de Estado. Só fui eleito Governador, porque o Governo de Estado que me antecedeu perdeu a eleição. Em seguida, foi eleito o meu
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sucessor. Só foi eleito aquele sucessor, porque o
meu Governo perdeu a eleição e não elegeu o sucessor. O meu sucessor foi substituído pelo atual
Governador Garibaldi Alves Rlho, que só se elegeu
Governador porque o Governador anterior perdeu a
eleição.
'
Na realidade, desde 1945 até o dia de hoje, no
meu Estado, se eliminarmos a eleição por voto viilculado, em 1982, se não falarmos nela, de 1945 até
hoje, 52 anos de eleição, apenas um Governador do
Rio Grande do Norte elegeu o seu sucessor.
De forma que o fantasma de que o Governador
será alguém todo poderoso, ou que o Presidente da
República ou que o Prefeito Municipal vão eternizar
o seu sistema ou o seu partido no poder, é no mínimo um exagero.
Queria trazer este depoimento na esperança
de que sirva para desanuviar um pouco os temores,
sobretudo daqueles que esperam chegar ao poder
pelos caminhos da Oposição. Penso que esses caminhos se abrem, pavimentam-se e se fortalecem
convencendo o povo de que as forças da Oposição
devem ganhar a eleição e, não, impedindo quem
quer que seja de ser candidato à reeleição, pois se
estiver fazendo um bom governo, que se reeleja; se
estiver fazendo um mal governo, que vá para casa.
Era essa contribuição ao debate que desejava
trazer, Sr. Presidente, Sr'!s. e Srs. Senadores.
O SR_ PRESIDENTE (Bernardo Cabral) - Com
a palavra o Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (BLOCOIPDTAP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, sr-s Senadoras, Srs. senadores, há um consenso - e nós da Oposição temos a convicção, conseguimos estabelecê-la - de
que aqui no Senado pode-se até mudar a opinião de
qualquer Senador, mas não se ITI!Jda o voto. Não temos a pretensão, nesta tarde, de mooificar o voto de
qualquer dos Senadores presentes.
Por isso, serei económico na abordagem do
mérito da questão, haja vista que ~ posição já
está bem colocada nos vários pronunciamentos que
nós, da Oposição, fizemos nesta Casa no sentido de
defender inicialmente o plebiscito e posteriormente o
referendo, caso a emenda da reeleição seja aprovada pelo Congresso Nacional.
Nossa posição, definitivamente, é contrária à
tese da reeleição para os atuais governantes, por
tratar-se de um casuísmo que geraria toda esta corrupção que agora já não é mais apenas em nível de
suspeição mas, sim, de confirmação e de aceitação,
acatamento, pelas Lideranças do Congresso Nacio-

na!, inclusive pelos partidos dos Deputados expulsos
e que acabaram de renunciar na manhã de hoje.
Contesto o Senador José Serra quando desafia
qualquer Senador a apresentar denúncia de corrupção aqui nesta Casa, porque esta não é uma matéria
de competência privativa do Senado Federal, mas,
sim, do Congresso Nacional, é a GâiTlC!I'<! Alta, conforme foi cOloCado aqui, que deveria reexaminar esta
matéria.
A exemplo do que acç>ntece na medicina quando um paciente é operado e sofre, por exemplo, um
processo de infecção hospitalar que evolui para septicemia, quem é chamado para socorrer esse doente? É o especialista. Então, o Senado é tido pela Nação brasileira como um especialista. Temos aqui inúmeros ex-Governadores e ex-Ministros de Estado,
que credenciaram o Senado como uma Casa de alta
reputação, experientes na condução das ações políticas do Pais. E o Senado está renunciando a essa
sua posição, a essa condição de especialista que
deveria tratar um doente contaminado, vindo da Câmara dos Deputados.
Não há mais dúvida, o PFL, ao expulsar os
dois Deputados, dias atrás, aceitou o que naquele
momento ainda era tese e que agora já está comprovada - a fidelidade da fita, a autenticidade da fita, e,
portanto, a comprovação da corrupção -; tentou demonstrar, na prática, que trabalha a favor do melhoramento do seu quadro, da purif~cação dos seus
membros. Só que e~ melhoramento, essa purifiCação está sendo feita eliminando-se os mais fracos e
não punindo e exterminando os que não têm probidade, aqueles que faltam com a ética. Se assim
agisse o PFL, expulsaria também o Governador
Arnazonino Mendes. Quem vai dizer, agora, que o
Governador Amazonino Mendes é. inocente nesse
processo7· Se os dois Depatados são culpados, somente uma CPI, Senador Gilberto Miranda, que seu
Partido deveria apoiar, é que poderia comprovar e
inocentar o Governador Amazonino Mendes. Não
posso dizer que ele é culpado. Eu seria irresponsável se fizesse isso. Mas ninguém pode afirmar que
ele é inocente. Ele, o Governador Orleir e o Ministro
Sérgio Motta, por quem tenho amizade particular e
respeito pela sua postura até então. Mas não posso
dizer que nesse episódio ele é inocente.
o Governo está dissimulando. Nesta tarde, as
Lideranças do Governo deveriam se comprometer,
pelo menos, a apoiar a CPI na Câmara dos Deputados ou no Congresso Nacional, se aprovada a reeleição nos dois turnos no Senado. Mas o que estão
dizendo agora? Que a Oposição não quer a reelei-
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ção, Sr. Presidente. E não fomos nós que inventamos essa história. Foi a Folha de S. Paulo, foram
os próprios Deputados.
Penso que não está correta nossa posição de
votar essa matéria hoje. Possivelmente nosso encaminhamento será pela obstrução, pdrque não nos
sentimos aptos, tranqüilos para votar essa matéria
na tarde de hoje tendo em vista que é recomendado
ao Senado cautela e paciência, até porque temos
prazo para votar tal matéria depois. Faço um desafio
aos Líderes governistas: ao menos comprometamse a -aprovar a CPI depois de votada a matéria aqui
no Senado!
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Antonio Carlos Magafhães,
Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Joel de hollanda,
Suplente de Secretário.
Durante o discurso do Sr. Sebastião
Rocha, o Sr. Joef de Hollanda, Suplente de
Secretário, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pefo Sr. Antonio Carlos Magafhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Artur da Távola.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
gostaria de usar a palavra, pela ordem, antes do Senador Artur da Távola para uma comunicação.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Para uma comunicação urgente?
O SR. BERNARDO CABRAL- É importante e
urgente, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-Com a palavra o.Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CAB~L" (PFL-AM. Para
uma comunicação. Sem revisão do orador.) - Peço
permissão a V. ExA, Senador Artur da Távola
Eminente Sr. Presidente, havia uma reunião da
CPI que se convencionou chamar de CPI!dos Precatórios marcada para as 17 horas. Pela marcha de
nossos trabalhos, é absolutamente impossível que
possamos fazer a reunião hoje. Combinei com o Senador Roberto Requião, que é o Relator da matéria,
para que a adiássemos para outra data, que será comunicada aos eminentes Senadores. Precisava fazer esse registro, Sr. Presidente, enquanto estão
aqui alguns dos Senadores integrantes da CPI.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-Agradeço a comunicação de V. EJcl!, Senador Bernardo Cabral.
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Com a palavra o Senador Artur da Távola.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orac:Jot1- Sr.
Presidente, S..-s e Srs. Senadores, estamos chegando ao fim de um processo que, a meu juizo, veio carregado de erros. Erros saldos de meu próprio Parti<;Jo. A questão da reeleição foi colocada, a meu ver,
de modo precoce há cerca de um ano e meio, determinando alguns processos políticos que eram imagináveis: detonou o processo sucessório, imediatamente contaminou o atual Presidente da República
com o desejo de continulsmo e paralisou as reformas, que, a meu juizo, é de todas as conseqüências
a pior. Posteriormente, como esse processo vinha
em uma fase agõnica- até porque andando devagar
trazia desgastes permanentes ao Governo com a dificuldade de libertar-se da idéia, injusta, mas brandida com habilidade pela Oposição, de que ele estava
interessado apenas na sua reeleição - o Governo
acelerou o processo e o fez talvez impedindo o que
teria sido a grande consagração de algo que tem fundamento, é cablvel e é justo: a reafiZ.ação de lATI plebiscito ou a realização de um referendo posterior à votação, o que seria até juridicamente mais completo.
Estamos,- portanto - e falo com muita franqueza e sinceridade -, diante de um quadro que, nós
que de certa forma capitaneamos o processo da reeleiÇão, temos que reconhecer, tem falhas em seu andamento e erros na colocação politica de seus fundamentos. Esse reconhecimento, porém, a meu ver,
não remove as causas fundamentais que justificam o
processo de reeleição. E essas causas eslão, em_
primeiro lugar, em uma deficiência do nosso texto
constitucional que raramente é lembrada: quando
houve a falida Revisão constitucional na legislatura
passada houve um acordo para trazer-se de cinco
para quatro anos o mandato presidencial, com a ·
· idéia de que, em seguida, seria votada a reeleição.
Esse foi um grande acordo estabelecido entre todas
as forças politicas. Ocorre que aquela revisão, por
razões acidentais, não foi para frente. O texto constitucional fiCOu partido. O Presidente ficou com o mandato de quatro anos, sem o direito à reeleição.
Àquela época, uma tese aceita pela grande
maioria do Parlamento de então era a idéia da necessidade de haver continuidade no processo presidencialista: uma continuidade de oitos anos, com
uma consulta popular na metade desse período, parecia bastante hábil. Mas aquilo deixou de existir.
Chegamos aos dias de hoje com o pé quebrado.
Essa é uma causa séria, profunda, constitucional, que dá base a todo esse processo. Não gosto
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da palavra "reeleição•, porque não estamos a votar a
reeleição. É claro que, no inconsciente ou no subconsciente de quem combate o direito de o governante se reeleger, está a idéia da reeleição do atual
Presidente, porque Sua Excelência está a acertar. E
isso, porque vem do subconsciente; ganha a prioridade do argumento. Não estamos, portanto, a votar
a reeleição do Presidente Fernando Henrique, como
já é um slogan, um jargão. Estamos consertando o
quadro constitucional brasileiro e admitindo que
aceitamos um presidencialismo de mandato longo,
com uma consulta popular a cada quatro anos, para
que os governantes possam ser julgados pelo povo.
Por essa razão, parece-me que, à margem de
toda a emocionalidade e de todos os episódios - alguns lamentáveis, dolorosos e constrangedores ocorridos nesse período e de toda uma pregação
oposicioniste que, nesse momento se toma aguda,
brilhante por um lado, mas irresponsável por outro
porque se está a colocar neste País a reivindicação
oposicionista a um passo da insurreição- e já há cadáveres suficientes para mostrar a irresponsabilidade dessa política - seja por uma ou outra razão, estamos a nos envolver emocionalmente em algo que
não tem a ver com a essência do quadro.
Por essa razão, Sr. Presidente, aceitando que
erramos na condução desse processo, mas que, na
essência do mesmo, está algo que vai acima das circunstâncias do atual Governo, dos Governadores e
dos Prefeitos, manifestamo-nos no sentido de regularizar definitivamente essa matéria do presidencialismo brasileiro.
Obrigado a V. Ex' e aos Srs. senadores pela
atenção.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra, a Senadora Marina Silva
A SRA. MARINA SILVA {8toco-PT-AC. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora) Sr. Presidente, quero inicialmente lamentar os rumos
que tomou a discussão da reeleição. fi)igo rumos,
porque, em vez de se discutir no Congresso Nacional a tese da reeleição, começamos a discutir a reeleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso, e,
portanto, prejudicou-se sobremaneira o processo de
discussão de tema tão importante que poderia servir
para aprofundar nossa democracia e as nossas instituições políticas.
No bojo dessa discussão - confesso a este
Plenário -fui simpática à tese de reeleição, não para
este Presidente, não para este momento, mas para
o futuro.
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Posteriormente, também durante essa discussão - confesso -, convenci-me de que a reeleição é
prejudicial à democracia. Por quê? Porque o Governante, estando imbuído da possibilidade de se reeleger, não mais trabalhará em prol do interesse do Estado, pelo menos, nos seus primeiros quatro anos;
ele trabalhará visando à reeleição. As suas ações
não mais serão aquelas de interesse do Estado, mas
a.s que poderão lhe render alguns pontos percentuais da opinião pública para se reeleger.
Nesse sentido, sou contrária à tese da reeleiÇão porque entendo que ela prejudica a nossa democracia.
Sr. Presidente, entendo que se o governante
tem a possibilidade de se reeleger, ele utilizará a
máquina, o governo e todos os meios de que dispõe
para atingir esse fim.
Estamos avaliando a compra dos votos e todos
os acontecimentos que a envolveram. Esse episódio
demonstra como esses fatos podem acontecer na
origem, no princípio da aprovação desta novidade
constitucional, pelo menos para a democracia brasileira
Quero enfocar um aspecto: existem aqueles
que têm muita facilidade em acreditar no governo.
Ouvi declarações do Ministro das Comunicações no
sentido de que não haveria abuso da máquina. Graças a Deus, boa parte do povo brasileiro não acredita em Papai Noel. Não basta as pessoas dizerem o
que acham de si rneSf!ISS, é preciso confrontar o que
foi d"rto com os fatos reais, e estes estão a nos mostrar que isso pode acontecer e acontece nos estados, nas prefeituras, mesmo quando se trata de fazer seu sucessor, quanto mais quando há o interesse daquele que se põe em marcha.
Se é um cidadão comum que busca o direito
de se eleger, ele estará cirCünscrito ·a uma determinada margem de manobra, sem muitas condições
de utilizar determinados mecanismos para subordinar os interesses maiores da Nação ao seu desejo
de eleição. Esse seria um cidadão comum disputando. Se, por outro lado, é o próprio Presidente que
está tentando se reeleger, não haverá limite para
esse tipo de ação. Nesse sentido, convenci-me de
que o instituto da reeleição é prejudicial à nossa democracia
No Brasil, confundimos a idéia de governo com
governante. O governante não é o governo. O Presidente Fernando Henrique Cardoso não é o'Governo
brasileiro, ele já era governo antes de ser Presidente. Era governo porque foi Ministro da Fazenda do
ex-Presidente Itamar Franco. Se foi governo antes
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de ser Presidente, então não se trata de subordinarmos o projeto de um pafs a uma pessoa, a um individuo. Somos quantos? Aproximadamente 150 milhões de brasileiros. Vamos subordinar o talento de 150
milhões ao talento de um individuo por mais competente e capacitado que seja?
'
Sr. Presidente, em face desses argumentos,
estou convencida de que a tese da reeleição nãó é
favorável ao aperfeiçoamento da nossa democracia.
Digo mais: se aprovarmos nesta Casa o que
está sendo debatido, poderemos oferecer para as
gerações futuras um instrumento que vigorará por
muitos e muitos anos. Esse processo, sob meu ponto de vista, se deu muito apressadamente. A discussão foi permeada por uma série de problemas que
devem ser investigados com o rigor de que nossa
democracia e o Brasil precisam, e que o Congresso
Nacional está devendo à sociedade brasileira.
Ao concluir, Sr. Presidente, sei que há aqueles
que defendem a idéia irrefutável de que o povo decide. Sei que há emissoras de rádio que não tocam
música instrumental porque desta o povo não gosta.
Se não for oferecida a ele outra alternativa, ele nunca descobrirá se gosta ou não.
Dessa forma, eu temo que a idéia "o povo decide" carregue o povo para defender teses que não
são suas, mas que são fruto da propaganda daqueles que dispõem da máquina do Poder Público para
convencer a Nação de que são os melhores.
Se o Presidente Fernando Henrique Cardoso
deseja continuar com o Plano Real, caso eleja seu
sucessor, Sua Excelência poderá fazê-lo, como Governo, na condição de, novamente, Ministro da Fazenda.
Muito obrigada.
·.. - O SR .PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Conéedo a palavra ao nobre Se~ador José Eduardo Outra.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-8E. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do or?dor.)·- Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Senadores, eu góstaria muito de, na tarde de hoje, discutir apenas o mérito da
reeleição. Gostaria de questionar aqueles que apresentem a defesa da reeleição como exemplo da evolução da nossa democracia salientando que, há pouco menos de três anos, mais exatamente no dia 1O
de março de 1994, os Srs. Inocêncio Oliveira, Teotónio Vilela Filho, Aécio Neves, José Anfbal, José Serra e Mário Covas votaram contra a reeleição. O que
será que mudou de três anos para cá que fez com
que reeleição, que não era exemplo de evolução da
nossa democracia, passasse a sê-lo?
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Gostaria de discutir apenas o mérito da reeleição, mostrar o monstrengo que é esse projeto que
veio da Câmara dos Deputados, que estabelece que
o Presidente da República, ~e quiser ser candidato à
reeleição, não precisamse afastar do cargo, mas o
prefeito da menor cidade do interior de Sergipe ou
de qualquer cidade do interior do Nordeste, se quiser
ser candidato a Presidente da República, terá de se
afastar.de seu cargo.
Eu poderia vir aqui questionar o argumento.
por exemplo, do Senador Geraldo Melo que diz o se-·
guinte: o que é bom, o povo tem que ter o direito de
escolher. Ora, se isso é verdadeiro, por que estabelecer apenas o direito à reeleição por um mandato?
Já que é bom, vamos permitir que sejam reeleitos ad
lnfinltum, a não ser que essa seja a verdadeira intenção daqueles que querem implantar a monarquia
a conta-gotas no nosso Pafs.
Eu gostaria de discutir aqui as emendas e as
propostas de caráter cãsuistico apresentadas. Aliás,
a intervenção do Senador Júlio Campos ilustra de
maneira categórica a forma com que estamos discutindo esta questão.
A democracia, Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, as regras de convivência democrática não
podem ser feitas como se fôssemos fazer uma roupa, elaborada segundo as medidas de cada um; a
democracia tem que ter regras estáveis, a democracia não pode ser um instrumento utilizado em algum
momento para favorecer alguns, enquanto em outros
momentos poderá ser utilizado para prejuã~car a outros. A democracia tem que ter um valor perene e
universal, e as regras· da convivência democrática
não podem ser mudada$ à luz dos interesses conjunturais. deste ou daquele Presidente da República,
deste ou daquele GGvemador, deste ou daquele
Prefeito, por melhor· qtiê llles sejam. · ··
. ·.· .
Eu gostaria, sim;' de debater apeOàs o mérito
da matéria, mas temos que registrar que o Senado
não pode fazer comO avestruz e enfiar a cabeça na
areia, fingiqdo ·que nada· está acontecendo. Quero
registrar que isso não signif~ca levantar a susJ)eição
sob nenhum dos Srs. Senadores; isso não significa
questionar a autoridade moral e potfticà do Senado
da República; estamos propondo que o Senado, de
posse de· sua autoridade moral e polftica, ctelibere
por não votar. essa matéria no dia de hoje, porque o
que está em questão é a imagem do Congresso Nacional perante a opinião pública, e o Senado faz parte do Congresso Nacional.
·
O que está sendo questionado, e não é pela
Oposição - não foi a Oposição que levantou a histó-
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ria do Sr. X ou da Sr* Y-, é a imagem do Congresso
Nacional. Estão sendo citados como envolvidos não
apenas deputados, não apenas governadores, mas
também Ministros de Estado, e o Senado, que faz
parte do Congresso Nacional e tem· a responsabilidade de zelar pela sua imagem perante a opinião
pública, não pode, sob nenhum argumento, nem
mesmo sob o pretexto da pressa, fazer isso.
Ora, se a maioria governista do Senado é tão expressiva, o que vai mudar se essa matéria não for votada hoje? O que vai mudar se aguardannos a apuração, seja via CPI, Seja via comissão de inquérito?
Sobre esse assunto, gostaria de lembrar uma
das frases do saudoso Senador Fernando Henrique
Cardoso- é possível que ele tenha mandado esquecê-la também - em situação semelhante a essa, na
votação do. mandato de cinco anos para o então
Presidente Sarney. Naquela ocasião, o então Senador Fernando Henrique Cardoso disse à Folha de
S.Paulo, no dia 26 de maio de 1988, que

•o Palácio do Planalto está obcecado.
Por um lado, apregoa que a vitória dos cinco
anos está garantida. Por outro, mobiliza e
faz terrorismo moral adverso contra os •quatroanistas". Se os governistas estão seguros
da vitória, como dizem, por que a pressa e o
medo de que não se vote esta semana a duração do mandato?"
Essa situação era exatamente igual à que estamos vivendo hoje, Sr. Presidente, Sr*s e Srs. Senadores.
Somos coirtra a reeleição no mérito, mas entendemos que o Senado da República não pode,
sob nenhuma argumentação, votar essa matéria
hoje. O que está sob suspeição não é o Relator, Senador Francelina Pereira, ou algum dos Senadores
que têm assento nesta Casa, o q!.\e está sob suspeição é a matéria que está para ser votada.
Por essa razão, quando chegar a h<:Jra da votação dos requerimentos, proporemos q~Jet a matéria
não seja votada hoje. Esse é o entendimento que temos em relação à postura que o Senado deveria tomar, na condição de uma das Casas do Congresso
Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao último orador inscrito, Senador Pedro Simon. Após S. Ex-, falará o Relator.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
também estou inscrito.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Não está, mas V. Ex- poderá inscrever-se.
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O SR. ADEMIR ANDRADE- Exatamente.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero cumprimentar V. Ex' pela sua tolerância ao
conceder cinco minutos, porque há um equívoco no
Regimento.
Concordo com V. Ex- em que há um equívoco
no Regimento: no quinto e último dia de discussão
também deveria ocorrer a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Perca apenas um minuto e entre no assunto.
O SR. PEDRO SIMON - Obrigado. Começo
agora, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, procurarei
ser o mais breve possível. Primeiro, equivoca-se o
Senador José Serra, quando argumenta que quem
tem dúvida se o Senado deve falar agora, porque se
não o fizer agora não poderá falar mais. Não é essa
a questão.
Há dúvida sobre se o Senado, que tem a missão revisora, deve ou não valar porque perante o
povo não existe Senado Federal e Câmara dos Deputados; perante o povo existem os Parlamentares,
que compõem o Congresso Nacional, e o debate
que está havendo é do Congresso Nacional. O que
se quer saber é se deve, ou não, o Senado esperar
o resultado, que sairá hoje a tarde ou no inicio da
noite, da Comissão Parlamentar de Inquérito para,
depois, votar ou se, como Casa revisora, deve votar
de imediato. A questão, é se o Senado deve, ou não,
esperar que as questões sejam Solucionadas ou se
deve votar desde já.
Sr. Presidente, votar reeleição agora e votar
reeleição para o atual Presidente é inconstitucional e
ilegal. Quatro Assembléias Nacionais Constituintes e
uma Assembléia Nacional Revisora disseram "não"
à reeleição. Como é que agora; o CongresSo Nacional, no seu terceiro ano de mandato, vai dizer "sim"
à reeleição e ao atual Presidente? Só há uma saída:
o referendo.
Esta Casa, se quiser votar cumprindo a Constituição, se quiser dar unia I'Eisposta à Câmara dos Deputados, se quiser dar urna resposta à sociedade, se quiser votar realmente pensando em melhorar as condições desse País, poderá aprovar a reeleição, mas deverá aprovar também o referendo, porque, aprovado o
referendo, quem vai decidir é o povo e não urna maioria eventual de cada Presidente, e o Presidente Fernando Henrique tem maioria no Senado.
O que impede essa Casa de votar o referendo?
Eu era a favor do plebiscito, mas poder-sa-ia dizer que
o plebiscito parava o processo; com o referendo, o pro-
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cesso não pára. Se apróvalmos o referendo, voltará
à Câmara apenas o referendo, porque 'a Câmara ou
votará a emenda como veio para cá, ou votará a
emenda que mandarmos para lá, que só terá a mais
o referendo. E a emenda já está prciposta. Nãa-6e •
poderá dizer que teremos de parar para discutir a
matéria e não estaremos rasgando a Constituição,
não estaremos violentando a Constituição. Com o
referendo, poderemos debater a i~o ou não
da CPI nà Câmara dos Deputados, mas não estaremos violentando o processo da reeleição, porque
quem dará a última palavra será o povo brasileiro.
O Senador José Serra afirmou que o mandato
do Presidente da República era de cinco anos e foi
reduzido para quatro anos, porque era para ter ree-:
leição. Isso não é verdade. Naquela época a duração do mandato podia ser alterada, porque era a As·
sembléia Nacional Revisora. Ela também poderia estabelecer a reeleição, porque a Assembléia Nacional
Constituinte estabeleceu que, após cinco anos, a As·
·sembléia Nacional Revisora revisaria a Constituição.
Essa Assembléia tinha poder inerente dado pela
Constituinte. Mas, hoje, votar a reeleição sem refe-.
rendo, pelo amor de Deus, é um golpe sem militares,
porque é um golpe dado pelo Congresso. São os
Parlamentares golpeando a Constituição.
·
Por outro lado, Sr. Presidente, Sr-8 e Srs. Sénadares, se é feio o que se fala na Câmara dos Deputados, são feios também alguns que estão votando aqui, pois querem que fique no cargo o Presidente, porque nesta Casa não há nenhum candidato a
Presidente, mas os governadores e os prefeitoa_têm
de sair porque nesta Casa ~ quarenta candidatos a
governador.
...
. . , ... .
, ·
Sr. Presidente, parece piada a interpretação
que estão dando à Lei Complementar nR 64..r. ~
1990. Estão dizendo que a Lei 1eomplementm-tJe
1990 prevê que o Presidente seja 'reeleito ficando no
cargo, mas governador, para ser reeleito, teria que
sair do cargo. Estão dizendo que em 1990, por adivi·
nhação e de maneira fantástica, os PaJtamentares
votaram a regulamentação do. que vamos 'votar aqui.
Os .Parlamentares précisam ter coragem, pois
as emendas estão ar para serem votadas. Se querem votar, votem; se não querem votar, não votem,
mas dizer que a Lei Complementar n11 64 determina
que o Presidente não precisa sair e que e os prefeitos e governadores precisam para se can<fldatarem
à reeleição é uma grosseria.
Felicito o Senador Júlio Campos, que não está
se fazendo de bobo, pois o que disse é a absoluta
verdade.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-(Fazendo soar a campainha.)
O SR. PEDRO SIMON - É absolutamente verdade.
Agradeço a tolerância de V. ExJI, Sr. Presidente. Encerro dizendo que votei no atual Presidente.
Eu era Uder do Governo do qual Sua Excelência era
Ministro da Fazenda. Defendi no Congresso Nacional o Plano Real que ar está, porque acreditei que
era importante e que o Presidente o levaria adiante.
O Presidente da República é um homem de bem.
Mas, com toda sinceridade, o Senado está se humilhando demais.
Não vejo aqui - e o Senador José Serra tem
razão - pressão do Presidente, não ouço dizer aqui
que houve. Respondo ao Senador José Serra: não
há nenhuma pressão do Presidente. Não ouço dizer
nada de ninguém. Houve época em que este Senado e o Congresso tinham que votar, porque os tanques estavam aí fora, com a pressão e a coação dos
militares. Quero dizer que não há nenhuma pressão
do Presidente Femarlcto Henrique Cardoso. O que
há é especifica e deliberada humilhação desta Casa.
Querem votar a reeleição? Votem o referendo.
O povo dará a última. palavra. Dizer que têm medo
que o projeto volte à Câmara dos Deputados é acreditar que gariharam uma vez e não vão ganhar mais
na Câmara dos Deputados. Parei:e que voltar lá sairia muito caro. É uma j}ena pensarem assim.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senádor Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (BLOCO/PP8-Pk
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, o Presiden·
te Fernando Henrique Cardoso deve estar extremamente feliz de ter apoiado V. Ex-, Senador Antonio
Carlos Magalhães, como Presidente desta Casa.
V. ExJI soube cOOcluzir bem esta crise política. No
momento em que houve a denúncia desse grave escândalo, em que deputadoS confessaram ter vendido
seus votos por· R$200 mil cada um, antes mesmo que
fosse comprovada a veracidade das gravações, V.
Ex-, no mesmo instante e na mesma noite, defendia a
expulsão desses deputados federais do PFL
V. ExJI conduz hoje a votação da emenda da
reeleição no Senado. Atribuem até a V. Ex- a nomeação do Ministro lris Rezende como Ministro da
Justiça. Embora possamos perceber que Fernando
Henrique caminha para ter a vitória do seu desejo no
Senado da República, perduram dúvidas graves que
podem levá-lo à derrota na disputa da eleição de
Presidente da República mais uma vez.
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É um erro que estão cometendo neste momento. Da mesma forma que esses deputados
confessaram - ficou comprovado na fita - que receberam R$200 mil cada um, hoje recebemos a
notfcia que--etãs renunciaram a seus mandatos.
Com todo esse escândalo, o povo perguntará eternamente se eles não venderam sua renúncia para
calar o escândalo. Se o Governador Amazonino
Mendes foi capaz de passar R$1 milhão para cinco deputados federais, conforme as declarações
desses deputados que renunciaram a seus mandatos, se houve a participação do Ministro Sérgio
Motta nesta questão, e agora, com a renúncia desses parlamentares, será que não houve a compra,
. .será que não houve mais dinheiro para que eles renunciassem a seus mandatos?
FICará sempre a dúvida. Esta Casa não está livre de ser questionada, enquanto não for feita a CPI,
enquanto não se apurar devidamente os fatos, enquanto não se descobrir onde está o dinheiro, de
ol1de veio R$1 milhão que chegou na mão desses
cineo parlamentares, enquanto não se esclarecer
tudo isso. Onde está a comprovação das contas
desses parlamentares? Ninguém teve sigilo bancário
quebrado. Ninguém teve sigilo telefónico quebrado.
Simplesmente há a renúncia de dois deputados e
uma tendência a se esquecer do fato, mas a opinião
pública não irá esquecê-lo.
O PSDB e o Presidente Fernando Henrique
Cardoso serão questionados durante todo o tempo sobre esta suspeita grave. Só haveria uma
forma, uma única forma de limpar a imagem do
Presidente Fernando Henrique Cardoso. E e$s9:
forma seria, não a aprovação pela Câmara··e
pelo Senado da emenda da reeleição, mas o referendo pqpJJiar à votação. Somente ao povo
brasileiro, néste momento, cab~ria a decisão de
dizer se quer ou não reeleição para Presidente
da República, para Governador de Estado e Prefeito Municipal. Temo muito que se esteja cometendo - vou encerrar Sr. Presidente J, um erro
grave, que ao invés de estarmos contribuindo
para a democracia, estejamos contribuindo pára
atrasá-la. Se governadores foram capazes de
comprar deputados para garantir sua reeleição,
o que serão capazes de fazer para se reelegerem? O que prefeitos não serão capazes de fazer, por este Brasil afora, para se reelegeram e,
posteriormente, elegerem seu filho ou sua mulher e continuarem eternamente no poder?
Encerro, Sr. Presidente, dizendo que o Senado
da República comete hoje um grave erro ao· colocar
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a emenda em votação e ainda cometerá um segundo erro se decidir por aprová-la O Presidente da República haverá de pagar por esse erro político que
sua base está cometendo hoje nesta Casa. A reeleição de Sua Excelência só seria legítima se fosse
uma manifestação da população brasileira na defesa
do referendo. Por isso somos contra a reeleição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB.
Para encaminhar.) - Sr. Presidente, Sr«s e Srs.
Senadores, durante a discussão da matéria já me
pronunciei a favor da reeleição como um instituto
democrático, que sempre apoiei, lembrando inclusive que, como Presidente da Revisão Constitucional, em 93 e 94, acompanhei de perto o desenrolar
dos acontecimentos que justamente se voHavam
para a diminuição do mandato do Presidente da
República, de cinco para quatro anos, o que foi feito, com um compromisso que foi selado no meu
gabinete pelas lideranças da maioria, no sentido
de se aprovar a reeleição para um mandato de
quatro anos, para Presidente da República, Governadores e Prefeitos.
Infelizmente, durante a votação da reeleição
faHaram poucos votos, e a proposição do Relator,
Deputado Nelson Jobim, hoje Ministro do Supremo
Tribunal Federal, não logrou o respaldo necessário.
O que desejo neste instante, Sr. Presidente, é
colocar para o Senado a minha posição quanto à
questão do referendo. Sou autor, com o Senador
Pedro Simon e outros Srs. Senadores, da proposta
de emenda constitucional do referendo.
Quando, há cerca de 60 dias, estive com o
Senhor Presidente da República, tentei convencer
Sua Excelência da necessidade do referendo, dizendo-lhe que a decisão da opinião pública, depois da deliberação do Congresso, daria maior legitimidade à reeleição, sobretudo quando se tratava· de tentar reeleger os atuais detentores do poder também, isto é; o Presidente da República, os
Governadores e os Prefeitos. Sua Excelência respondeu-me que~ de sua parte, não tinha nada a
opor e que isso dependeria das Lideranças do
Congresso Nacional. Eu lhe afirmei çlaramente
que, dali em diante, passaria a dar a minha opinião favorável no Senado, o que já fiz aqui várias
vezes. Inclusive, assinei essa PEC, do Senador
Pedro Simon.
Sr. Presidente, vou votar a emenda da reeleição de acordo com o texto vindo da Câmara dos De-
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putados, mas estarei assim dando também o meu
apoio ao destaque do Senador Pedro Simon, no
sentido de que essa matéria seja submetida ao referendo popular, para que haja maior legitimação da
reeleição, sobretuf!O"dos atuais Presidente da República, Governadores e Prefeitos.
O SR. SÉRGIO MACHADO - Sr. Presidente,

peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V. Exa.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para
encaminhar.) - Sr. Presidente, Sr'ls e Srs. Senadores, vem à apreciação desta Casa o tema da reeleição. Esta matéria tem provocado debates acalorados entre aqueles que são favoráveis e os que são
contrários à idéia.
Procurando verificar as razões pelas quais nasce o embate, identificamos uma conotação personalfssima daqueles que vislumbram ameaçados os
seus projetes políticos de poder, pela eventual possibilidade de reapresentação dos nomes dos atuais
ocupantes dos cargos executivos.
Vimos defendendo, incansavelmente, que nas
matérias que compõem a reforma politico-partidária,
precisamos fazer um grande esforço de abstração a
fim de que possamos fazer uma análise desapaixonada de cada um dos temas, tendo em vista a totalidade das medidas necessárias à estabilidade institucional.
No CBSCLespeclflco da reeleição, a maioria daqueles que se apresentam contrários à idéia, só o
são para os aluais ocupantes, . defendendo a sua
adoção para os próximos eleitos.
Afirmam, em sfntese, em defesa do seu ponto
de vista, que Si3ea um casufs~. uma mudança da
regra do jogo, permitir-se aos \atuais ocupantes a
candidatura à reeleição, já que quando eles foram
eleitos isto era vedado.
Sr'ls e Srs. Senadores, casufsm~ seria permitir que uma avaliação polftica desfavorável no momento possa vetar o lançamento de eventuais candidatos pelos Partidos Polfticos. Isso implicaria. no
mfnimo, uma usurpação, um veto, uma limitação
da escolha dos eleitores aos nomes novos, sem
dar-lhes o direito de avaliar a administração dos
atuais ocupantes e, .se for o caso, conferir-lhes
novo mandato.
É negar, enfim, que a soberania deve pertencer ao povo, no exercício direto do poder supremo nas democracias representativas que é
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aquele em que o eleitor escolhe os seus representantes.
Pesquisas de opinião, promovidas .por institutos
conceituados, estão a demonstrar o acerto da proposta
do Deputado Mendonça Filho. A população brasileira
apóia, em sua maioria, o instituto da reeleição.
As últimas eleições municipais, inclusive, estão, melhor do que qualquer pesquisa, a demonslfll.r o anseio popular de decidir sobre a renovação,
ou não, dos mandatos dos administradores públicos.
E o interessante é que o fenômeno pôde ser
observado nos mais diferentes partidos e de norte a
sul do Pafs.
O que, nos parece, precisa ser evitado, é o fato
de que ao votar nos indicados dos ocupantes de
mandato ex~o. o eleitor não tem qualquer garantia de continuidade administrativa. E, ainda mais
interessante, as vitórias motivadas pela transferência
de votos se deram em favor de não polfticos, indicados por políticos tradicionais.
Será que permaneceu alguma dúvida de que
foi eleito o projeto do antecessor, e não o sucessor?
Não seria mais honesto permitir que os eleitores votassem naqueles próprios prefeitos e não nas pessoas que eles indicassem? O voto do eleitor não seria muito mais consciente ou, pelo menos, dirigido a
um alvo certo e determinado?
·Sr. Presidente, limitar a aplicação do instituto
da reeleição somente aos próximos eleitos é que
constitui um casuísmo. É limitar a vontade do povo.
É reduzir a sua possibilidade de escolha. É, enfim,
subtrair aos eleitores o direito de escolher dentre os
melhores candidatos, safdos dos diversos partidos
polfticos, aquele que representa melhor os seus anseios e aspirações, seja ele candidato à reeleição ou
ao primeiro mandato.
Entendemos que será positiva para a democracia brasileira a possibilidade de o mandatário
executivo submeter-se à avaliação popular que,
em última análise, aprovará ou reproVará o seu governo.
Não consideramos correta a exclusão de
qualquer esfera. Deve ser aprovado para todos. O
embasamento teórico para a .adoção da possibilidade de reeleição do Presidente da República é
perfeitamente aplicável para governadores e prefeitos.
A sistemática constitucional brasileira, ressaltese, estabelece a regra da impossibilidade da reelei·
ção apenas para o Presidente da República - art. 82

---------------------------------------
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- e, em decorrência dessa proibição, são alcançados os Governadores e Prefeitos.
Não seria correto estabelecer diferenças no
tratamento dessa questão, motivadas pela avaliação
das vantagens e desvantagens individuais..de,.ewntuais·candidatos.
~
Sob o entoque de cidadãos brasileiros, nós do
PSDB somos favoráveis à possibilidade de reeleição
em todos os níveis.
Por estes motivos, Sr. Presidente, A Liderança
do PSDB encaminha favorav!llmente à Proposta de
Emenda à Constituição n2 04, de 1997.
O PSDB diz sim à reeleição em todos os níveis!
Muito obrigado!

O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao úHimo orador inscrito, Senador Francelina Pereira, Relator.

O SR. FRANCEUNO PEREIRA (PFL-MG.
Para encaminhar. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, Sr-As e Srs. Senadores, ao término
do pronunciamento de dezoito ilustres Senadores sobre a emenda que introduz na Constituição
uma regra nova, permitindo .que os atuais dirigentes - o Presidente da República, Governadores e Prefeitos - recandidatem-se, devo concluir
os debates nesta fase, para que possamos passar à votação, de acordo com a orientação e a
decisão da Mesa.
Sr. Presidente, mais uma vez me debrucei, na
manhã de hoje, sobre o texto da emenda da reeleição (PEC 4197), que veio da Câmara cioSDeputados, instância de sua origem, depois de muita polêmica e intenso debate, e não logrei alcançar nenhuma saída modificadora. O Senado é a Casa revisora,
mas não há, na espécie, o que revtsar. · ' -::: ~ · ·
Sei, por exemplo, que o referendo instituído
na Constituição teria permitido a mudança de forma mais estrepitosa, mas ninguém pode negar
que a emenda constitucional em debate,1que autoriza a reeleição, assegura plenamente a legitimidade de que ela precisa para merecer o respeito público.
Nosso compromisso maior no Senado é, sem
dúvida, com a Federação, sua essência, seu equilíbrio e sua preservação, para assegurar o pleno exercício da democracia. Por isso mesmo, a reeleição ou
se faz para IDdos - Presidente da República, Gover. nadares e Prefeitos - ou não se faz para ninguém.
Não se pode excluir da reelegibilidade os Governadores e Prefeitos, sob pena de instituir-se norma de
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conteúdo emissivo, que permitiria aos Governadores
e Prefeitos se recandidatarem, aos mesmos cargos,
ad lnfinltum. Ou até que o Constituinte revisor promova o restabelecimento da norma, para alcançar
os três entes da Federação.
A PROPOSTA: DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
A desincompatibilização, por comprometer a
essência da reelegibilidade, tem sua aplicação restrita aos inelegíveis (e convém dizer que o Presidente
da República, os Governadores e os Prefeitos, tão
logo seja promulgada a emenda, passarão à condição de reelegfveis).
O instituto da desincompatibilização não se
aplica aos titulares dos três níveis de Governo que
se candidatarem à reeleição. A estrutura da República Federal impõe a mesma regulação para os três
entes públicos que a compõem. Essa é uma das formas de garantir-se o equilíbrio federativo. Se fôssemos adotar a regra da desincompatibilização para os
reelegfveis, estaríamos plantando a semente de crises institucionais e de ruinoso descompasso na política e na administração.
A Constituição estabelece uma regra de sucessão, do Presidente da República pelo vice-Presidente; deste pelo Presidente da Câmara dos Deputa. dos; deste pelo Presidente do Senado Federal; e,
deste, afinal, pelo Presidente do Supremo Tribunal
Federal. Cada um teria que renunciar ao respectivo
cargo para assumir a Presidência da República por
apenas trinta dias. O atúal Ministro Celso de Melo Filho, que amanhã, quinta-feira, às 1O horas e 30 minutos, assumirá a Presidência do Supremo Tribunal
Federal, teria que renunciar ao cargo de Ministro e,
por conseqüência, de Presidente do Tribunal, para
que pudesse assumir, pelo prazo de 30 dias, a Presidência da República.
Esse mesmo quadro ocorreria no âmbito estadual, com o vice-Govemador, sucessor do Governador, recusando-se a assumir o governo por apenas
um mês, e o Presidente do Tnbunal de Justiça do
Estado pensando duas vezes antes de decidir se abdicaria do seu cargo para assumir o governo estadual por quatro semanas.
Mas os problemas de desincompatibilização
· dos reelegiveis não parariam por ar. Imaginemos o
Presidente da República tendo de desincompatibilizar-se. Ele simplesmente se afastaria do comando
administrativo por um período de 9 meses: 6 meses
relativos ao prazo da desincompatibilização e 3 meses correspondentes ao período que vai das eleições
até aposse.
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Não é difícil estimar os prejuízos decorrentes
de uma descontinuidade administrativa e das incertezas que tomariam conta da economia e da administração em geral, diante das dúvidas quanto ao
compromisso do novo e transitório mandatário com
os projetes e programas do Governo. ·~
LEI ANTI-CORRUPÇÃO ANTES DE
TR~S DE OUTUBRO
Seria ingenuidade pensar que, a despeito da
plena liberdade de opinião e pluralismo político e da
constante vigência da cidadania e da mídia, ainda
não ocorressem casos de abuso na utilização de
bens públicos por parte dos titulares de cargos executivos candidatos à reeleição.
É claro que muitos candidatos, sobretudo a nível estadual e municipal, não resistirão à tentação de
ultrapassar o estreito limite entre o uso correto e o
abuso na utilização da máquina administrativa no
curso das campanhas eleitorais.
Há que considerar, contudo, que reeleição não
é apenas uma chance de continuar no poder, mas a
oportunidade que tem o administrador correto e
competente de submeter-se, ele e seu programa de
governo, a um novo e mais maduro julgamento popular. Vale áiZer: os incompetentes e os ímprobos,
vocacionados para o furto, o roubo e a corrupção,
serão inapelavelmente banidos pelas umas.
Todos temos que ficar alertas e preparados.
Dar a necessidade de uma legislação específica e rigorosa que coíba, com rigor, as infrações
eleitorais que desigualem os competidores. Já estamos trabalhando na elaboração de um projeto de
lei disciplinando a matéria que, esperamos, seja
transformado em lei. Esta lei deve ser clara, iniludível, e ser sancionada antes de 3 de outubro do
corrente ano, para que possa v;gorar nas eleições
\
gerais de 1998.
A PROPOSTA: REFERENDO
A proposta da reeleição obedece, rigorosamente, às regras que localizam na Câmara aos Deputados e no Senado Federal, a sede do Poder Constituinte de revisão ou emenda constitucional.
Assim, para a legitimidade da emenda, basta
sua elaboração e votação pelos representantes eleitos. esgotando-se nessa via a fonte do poder que
emana do povo.
A adoção de outras alternativas, como o plebiscito e o referendo, poderia ser considerada, porém
prolongaria o tempo de deliberação. No caso do referendo, por exemplo, seria necessária a aprovação

de uma lei disciplinadora de um instituto ainda não
aplicado entre nós (art. 14 da Constituição).
Sabemos que em 1993 fez-se o plebiscito para
decidir sobre o sistema de governo, regulado pela
Lei n2 8.624, de 4 de fevereiro de 1993, que disciplinou sua realização, regulamentada também por normas baixadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Convém lembrar que o referendo deve ser autorizado pelo Congresso Nacional (Art. 49, XV)
Arl 49 - É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XV - autorizar referendo e convocar
plebiscito.
O referendo deve ser precedido de lei
{Arl14, 11).
Art. 14 - A soberania popular será
exercida peJo sufrágio universal e pelo voto
direto e secreto, com valor igual para todos
e, nos termos da: lei, mediante:

•
11 - referendo.
Não há tempo hábil para que este instituto (o
referendo possa vigorar para as próximas eleições
(Art. 16):
'
"Art. 16 - A lei que alterar o processo
eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que
ocorra até um ~o da data de sua vigência.
A proposta: A integralidade do texto.
O texto da emenda pressupõe a inexclusão da
regra da reeleição, de qualquer dos entes da Federação. Se fôssemos excluir os Governadores e Prefeitos, estaríamos criando um vazio constitucional,
uma norma de conteúdo emissivo. .
· · ,,. E o que aconteceria? Os excluídos poderiam
ser reeleitos, não só para um período subseqüente,
mas indefinidamente, sem limitação no tempo.
E mais: omitindo-se a reeleição de Governador, as AssembléiaS Legislativas se sentiriam autorizadas a preencher esse vazio, umas acolhendo, outras rejeitando o princípio. Estaria aberta a porta
para o desequilíbrio federativo.
O mesmo problema poderia ocorrer em relação
aos Prefeitos, com as leis orgânicas dispondo de forma diversa.
Com essa apresentação, Sr. Presidente, concluo o debate em tomo da emenda. Ao mesmo tempo, manifesto a nossa posição de apoio completo à
emenda que nasceu na Câmara dos Deputados e
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que vem tramitando de acordo com o Regimento
nesta Casa do Congresso Nacional. · ,
É o nosso ponto de vista, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Prorrogo a sessão por 60 minutos.
Sobre a mesa, requerimento que s,erá lido pelo Sr.
12 Secretário em exercfcio, Senador Luciá10 Portella.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 356, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos tennos do ar!. 315, combinado com o art.
279 do Regimento Interno do Senado Federal, re·
queiro o adiamento da votação da Proposta de
Emenda à Constituição n2 4, de 1997, para exame
da matéria pela Comissão Temporária Interna que
estuda a reforma político-partidária (constituída em
19 de abril de 1995, a partir do Requerimento n2
518, de 1995).
A natureza e a complexidade do tema objeto
da Proposta de Emenda à Constituição n2 4, de
1997 - permissão, pela primeira vez na História
constitucional do País, da reeleição para Presidente
da República, Governadores e Prefeitos - justificam
plenamente que o debate sobre o assunto, antes de
ser trazida a este Plenário, seja aprofundado pela referida Comissão Temporária da Reforma PolíticoPartidária.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1997.- Senador Antonio Carlos Valadares.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação o requerimento.
Nos termos do parágrafo único do art. 310 do
Regimento Interno, esse requerimento bem como os
outros só poderão ser encaminhados pelo autor e
por um representante do Bloco ou por cada Partido,
- por cinco minutos improrrogáveis. \ ·
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, peço a palavra para _encaminhar.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos ~galhães)
-Concedo a palavra a V. Ex-.
·
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES
(PFL-BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores,
depois não se poderá dizer que a Oposição age de
forma radical e que não procura na maioria das vezes colaborar com o normal funcionamento da Casa
e até com a boa imagem das instituições, inclusive
do Executivo.
Está aqui, Sr. Presidente, um requerimento
que ratifica o que estou dizendo, porque o encami-

nhamento da proposta de emenda constitucional à
Comissão Especial que cuida da reforma políticoeleitoral será, antes de tudo, um prestígio que nós,
da Oposição, daremos ao bom funcionamento do
Senado Federal...sp,le-instituiu, por unanimidade dos
seus Pares, uma comissão para estudar temas da
mais alta magnitude, tais como: cláusulas de barreira dos partidos políticos; coligações partidárias; domicílio eleitoral e filiação partidária; financiamento de
campanhas; reeleição dos titulares de cargos executivos; duração do mandato de Senador e Suplente
de Senador; eleições e posses dos cargos executivos e legislativos; voto obrigatório ou facultativo; segundo turno; divulgação de pesquisas eleitorais;
imunidade parlamentar; número mínimo e máximo
de vereadores.
Sr. Presidente, a única matéria objeto da apreciação daquela comissão que está sendo deslocada,
sem passar por ela, sem merecer a sua apreciação
e uma reflexão mais aprofundada é o projeto de reeleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Se a questão é discutir a matéria, vamos deba·
tê-la na comissão que o próprio Senado criou, antes
de trazê-la ao Plenário. Naquela comissão, no bojo
das demais reformas, faremos uma reforma completa envolvendo os assuntos a que me referi, inclusive
os da reeleição e, enquanto isso, a Câmara dos Deputados está investigando e processando Deputa·
dos que se envolveram na venda de votos e vai
apreciar esse assunto, enquanto o Senado Federal
está estudando a reeléição. Isto é uma forma elegante, é uma forma política, é uma salda política do
Senado Federal, não desprestigiando a comissão
que ele próprio criou e dando um tempo para que as
coisas aclareiem mais no âmbito da Câmara dos Deputados..
.
Quem sabê~se o que vai acontecer naquela
Casa é apenas a sindicância e o Presidente da
sindicância não recomenda uma CPI que não foi
instaurada ainda, implementada ainda de forma urgente, de vez que ainda não tem as 257 assinaturas, mas tem número suficiente para ficar na fila.
Quem sabe se havendo uma CPI, Sr. Presidente,
fatos mais graves ainda sejam apurados. E como
ficará o Senado Federal que aprovou a toque de
caixa e repique de sino, uma matéria que está eivada de suspeição.
Aliás, nobre Senador José Serra, ex-Ministro
José Serra, em nenhum momento, nós da Oposição
colocamos em dúvida a honorabilidade dos Srs. Senadores. Está em dúvida, Sr. Presidente, esta maté·
ria, conspurcada de podridão, que veio da Câmara
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dos Deputados. O Senado Federal .tem agora a
oportunidade de mostrar à Nação que está preocupado com o que está acontecendo.·
Agradeço, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio
- Em votação o requerimento.

Cat1os Magalhães}

A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço
a palavra: para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-V.

Ex- tem a palavra

A SRA. JÚNIA MARISE (BLOCO-MG. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.} Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos examinando o requerimento do Senador Antonio Carlos Valadares. Nesta Casa, têm-se examinado, às vezes por
imposição regimental, até em três comissões técnicas, matérias de iniciativa do Executivo e matérias
·de iniciativa parlame11tar.
Assim tem ocorrido com matérias que vão para
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e
depois são examinadas também por outras comissões técnicas. Também matérias enviadas à Comissão
de Assuntos Econõmicos muitas vezes precisam ser
examinadas pela Comissão de Educação ou pela
mesma Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia
Portanto, Sr. Presidente, algumas proposições exigem o exame de mais de uma comissão técnica ou temporária. Como a Comissão da Reforma
Partidária está elaborando um projeto político-partidário para ser apreciado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados,· certamente o requerimento
do Senador Antonio Carlos Valadares tem razão
de ser.
Defendemos a aprovação\ do requerimento
do nobre Senador Antonio Carlos Valadares. Entendemos que esta Casa poderá oferecer o parecer da Comissão de Reforma Partidária neste
projeto, uma vez que é um projeto afim porque
trata de mudança no arcabouço da Constituição
Federal e diz respeito à reeleição de Presidente
da República, Governador de Estado e de Prefeitos Municipais.
A nosso ver, a aprovação desse requerimento
que remete a matéria à Comissão de Reforma Partidária, cujo Relator nessa matéria é o Senador Sérgio
Machado, ensejará a ampliação do debate sobre a
reeleição.
Não queremos fazer mais nenhuma referência,
até porque já o fizemos da tribuna, sobre a questão
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ética que paira sobre o projeto da reeleição que estamos discutindo neste momento. E não são apenas
palavras. Já assistimos à sociedade indo para as
ruas, os cara-pintadas - homens, mulheres, jovens e
estudantes - pedindo ética na política E hoje estamos debatendo uma matéria que certamente, conforme parâmetros éticos, deveria ser adiada, até que
a questão da venda de votos fosse explicada à sociedade brasileira.
Por isso, entendemos que a Comissão de Reforma Polftico-Partidária pode oferecer a sua contribuição no debate da matéria.
Com base no requerimento do Senador Antonio Carlos Valadares que está neste momento em
discussão, Sr. Presidente, quero chamar a atenção
da Casa. Por várias vezes projetas aqui em votação,
por requerimEinto de iniciativa dos Senadores, foram
remetidos a outras comissões técnicas a fim de serem apreciados.
Portanto, em nome do Bloco, encaminhamos
favoravelmente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-Concedo a palavra ao Senador Jader Barbalho.
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.} -Sr.
Presidente, ém que pesem as restrições pelo fato de
não haver desincomp!!tibilização- que considero essencial - entendo quê o requerimento. do Senador
Antonio Carlos Valadares não contribui para esta
discussão, consideramlo que o resultado final é da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que
já se manifestou.
··
Portanto, Sr. Presidente, recomendo à Bancada do PMDB o voto contrário ao requerimento. _,
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra·o Uder do PSDBrSérgio Machado.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.} - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, gostaria de dar um esclarecimento ao Plenário e ao Senador Antonio Carlos Valadares.
• · ·
A Comissão de Reforma Polftico-Partidária já
votou a reeleição, mantendo o projeto aprovado na
Câmara dos Deputados. E por esse relatório não poder acrescentar nada O PSDB recomenda o voto
"não".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Màgalhães}
-Com a palavra o Senador Hugo Napoleão~
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI. Para encaminhar.} - Sr. Presidente, em face dos esclarecimentos que acaba de prestar o Líder do PSDB, Se-
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nador Sérgio Machado, Relator na Comissão Especial, de que esse assunto já foi examinado, fica claro
que não há necessidade nenhuma da aprovação do
requerimento. Isto posto, a Liderança do PFL recomenda o voto 'não'.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Ca.rlOs Magalhães)
- O PFL vota 'não', o PSDB vota 'não', o PMOB vota
Como vota o PTB?
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Para encaminhar a votação.)- Sr. Presidente, por ser matéria vencida na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, recomendamos o voto 'não'.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-O PTB vota 'não'.
Em votação.

Os Srs. Senadores e Senadoras que aprovam o
requerimento queiram permanecer sentados. {Pausa)
Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 357, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 315 do Regimento Interno o adiamento da votação da Proposta de Emenda à Constituição n2 4/97, que dá nova
redação ao parágrafo 52 do art. 14, ao caput do
art. 28, ao inciso 11 do art. 29, ao caput do art. 77
e ao art. 82 da Constituição Federal (reeleição), a
fim de que seja feita na sessão do dia 4 de junho
próximo.
Sala das-Sessões, 21 de tnaio de .1997.- Senador José Eduardo Outra, Uder ~o Bloco de Oposição.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre o requerimento em tela, há um
requerimento do Senador José Eduardo Outra, pedindo a
votação nominal. Portanto, antes de votar o requerimento de adiamento, tem que se votar o requerimento relativo à votação nominal.
V. Ex' quer encaminhar o requerimento de
adiamento?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA -Quero encaminhar o requerimento de adiamento, Sr. Presi-.
dente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra a V. Ex", para encaminhar.

outro

Posteriormente, votaremos o requerimento de votação nominal.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT-SE.
Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores,-,
durante o encaminhamento da votação da matéria, tive oportunidade de adiantar alguns argumentos pelos quais entendo que o Senado da
República, de posse da sua autoridade política,
ética e moral, não deve. votar essa matéria no
dia de hoje.
Reafirmo que o requerimento não é movido por
nenhuma suspeição com relação a Senadores. Mas,
Sr. Presidente, existe uma suspeição na opinião pública em relação à matéria que o Senado está debatendo no dia de hoje. Gostaria de aproveitar a presença do Deputado Mendonça Filho, que estava no
plenário até agora - não sei se S. Ex' ainda está
presente - para dizer que, segundo os jornais,
quando das acusações, das insinuações que a
CNBB teria feito, relativas à compra de votos na
votação da emenda da reeleição na .Câmara dos
Deputados, teria dito: •se se comprovar, que se
anule a tramitação; se não se comprovar, que se
peçam desculpas~- Depois desse episódio surgiram denúncias gravissimas que envolvem compra
de votos e já têm, inclusive, réus confessas. Será
que vamos continuar discutindo a questão da moralidade da matéria em função da aritmética? Será
que vamos continuar, desculpem-me a palavra,
com o cinismo de dizef que são apenas cinco e
que a emenda foi aprovada por trezentos e trinta e
seis? Como são apenas cinco, não há problema?
Vou suscitar uma imagem que suscitei à época do
Sivam, mas de antemão peço desculpas aos que
têm o estômago mais sensíveis.
Trata-se de uma situação muito semelhante"}~
de quem vai comer uma feijoada e nela encontra
um rato. Tira-se o rato e diz-se que tudo bem,
pode-se comer à vontade porque o rato já foi retirado.
Ora, Sr. Presidente, s,.-s e Srs. Senadores,
a imagem do Congresso Nacional perante a opinião pública não pode ser reduzida à discussão .
em tomó de serem cinco ou seis Parlamentares
que foram comprados. Para a opinião pública é a
imagem do Congresso Nacional que está em discussão, em xeque, e o Senado da República faz
parte do Congresso Nacional, é uma das suas
Casas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a nós, da Esquerda, preocupa, sim, a imagem que o Congresso
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Nacional tem perante a opinião pública, porque, nos
momentos de aventuras golpistas, rios momentos
em que a imagem do Congresso Nacional é desgastada perante opinião pública, nós, da Esquerda, sofremos, inclusive do ponto de vista físico. Quando o
autoritarismo passa a dar as cartas,: os democratas
de ocasião, os trânsfugas partidários não sofrem
nada; muito pelo contrário, muitas vezes crescem,
vicejam assim como bolor nos ambientes que não
têm luz. Esses setores até prosperam nos momentos de autoritarismos.
Mas nós, da Esquerda, não. Queremos o fortalecimento da democracia, queremos que a imagem do Congresso Nacional seja bem vista pela
população brasileira. E o fato, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, é que a imagem do Congresso Nacional por causa desse episódio da Câmara dos Deputados está profundamente desgastada, e o Senado não pode fazer de conta que isso não está
acontecendo.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, lembrando um trecho de uma declaração do então Senador Fernando Henrique Cardoso, por ocasião da
discussão dos quatro ou cinco anos para José Sarney, se a maioria é tão tranqüila, se a maioria é tão
absoluta, qual é o problema de se adiar a votação
dessa matéria até que a Câmara dos Deputaé~ ou
o Congresso Nacional, por meio de comissão parlamentar mista de inquérito, tenham condições de dar
uma resposta cabal à opinião pública e possam demonstrar claramente que a matéria não está contaminada, que a matéria não é objeto de corrupção e
de compra de votos?
Portanto, Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, no nosso entendimento, essa não é uma discussão que deva ser centralizada num maniquersmo entre Oposição ou Situaçã~. É unià questão
que está relacionada à imagem tio Congresso Nacional.
Nesse sentido, encaminhamos favoravelmente
e justif1C811l0S o nosso requerimento de\ adiamento
da votação dessa matéria por duas semanas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V.

ex-.

O SR. JADER BARBALHO {PMDB-PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, s..-s e Srs. Senadores, a indignação do

•
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Senador José Eduardo OUtra é procedente como indignação. Aliás, S. Ex" traduz o sentimento de preocupação de toda a sociedade brasileira com relação
ao episódio que está a envolver Deputados.
Mas, Sr. Presidente, aceitar neste momento a
tese do Senador José Eduardo Outra é referendar
urn jufzo, como instituição, de que a Câmara dos Deputados, como um todo, está maculada, coisa que
não podemos, de jeito algum, aceitar.
Por isso mesmo, Sr. Presidente, como Lfder do
PMDB, recomendo o voto contrário ao requerimento
de adiamento da matéria. Tenho as minhas restrições a essa emenda. Considero que a Câmara dos
Deputados há que apurar essa questão. Creio que
se pode até instaurar uma comissão parlamentar de
inquérito, aliáS, ·subscrita por ilustres representantes
deste Congresso, como, inclusive, o filho de V. Ex',
Sr. Presidente, o ex-Presidente da Câmara dos Deputados, que se sente incomodado e quer passar a
limpo esse episódio.
Então, que não se confunda, que se chegue

à CPI na Câmara dos Deputados, que se coloque a limpo e que se verifique se corruptos são
só os Deputados do Acre, se corruptores são os
dois Governadores e se há envolvimento de Ministros. Isso é outra coisa que a sociedade está
a exigir.
Entretanto, o que não pode é o Senado carimbar a Instituição Câmara dos Deputados no seu conjunto, como lnstituiçãó. Por isso mesmo, Sr. Presidente, sou contra o requerimento e recomendo à
Bancada nesse sentido••

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O PMDB vota "não".
Com. a palavra, pelo Bloco, o Senador Sebastião Rocha.
·
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (BLOCOIPDT-

AP. Para encaminhar a votação. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Senadores,
a exposição do Senador José Eduardo Outra encerra basicamente o pensamento do Bloco da
Oposição quanto à necessidade de se adiar a votação dessa matéria em pelo menos duas semanas.
No nosso entendimento, esse seria o procedimento mais adequado e correto por parte do Senado
da República, haja vista, como já coloquei'anteriormente no pronunciamento que fiz no encaminhamento da votação da matéria, a necessidade de se
esclarecer esse episódio e a impossibilidade de o

MAIO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Senado não desconhecer a gravidade dessas denúncias.
O Senado agiria, então, de forma mais ponderada ·se permitisse o adiamento dessa votação.
A repercussão desse episódio está incomodando, inclusive, a imprensa nacionàl. O próprio
Relator da Comissão de Sindicância diz-se assustado com a insistência com que jornalistas estrangeiros tem-lhe procurado a propósito de saber qual o
encaminhamento final do relatório que deverá sair
hoje ou amanhã.
Pesquisas divulgadas na imprensa nacional
dão conta de que, em tomo de 91% das pessoas
pesquisadas, portanto, pela representatividade da
população brasileira, está favorável à CPI. O argumento governista de que deseja esclarecer a fundo
essa questão não está sendo coerente porque, ao
mesmo tempo que quer esclarecer -com profundidade e investigar quem foram os compradores dos votos dos Deputados - porque não há mais dúvidas de
que os votos foram negociados, vendidos ·, ao mesmo tempo em que o Governo explora este argumento de que deseja a investigação profunda. nega a
possibilidade da CPI.
Sr. Presidente, nesta Casa, ninguém é ingê·
nuo. Pode ser até que se consiga enganar uma
grande parcela da nossa população que desconhece quais os poderes de uma Comissão de Sindicância e quais os de uma CPL Que possa desconhecer que a sindicância não tem condições de
quebrar sigilo bancário, telefônico e, muito menos,
investigar Governadores e Ministros de Estado. Já
a CPI tem esta competência, esta atribuição de investigação a fundo deste processo.
O que estamos pretendendo e, por estE!. moti·
vo, apoiando o requerimento do e!f1inente Senador
José Eduardo Outra, é que o Senado não jogue
por terra ainda o resto de credibilidade que possui.
Praticamente, estamos nos autoflagelando porque
este processo que desgasta o Presidente da República - e as pesquisas estão a demonstrar uma
queda bastante acentuada da popularidade do
Presidente - atinge sobremaneira o .Congresso
Nacional.
A avaliação de que esse assunto deve ficar
restrito à Câmara também não é correta. Temos
responsabHidade nesse processo. O Senado da
República também será extremamente prejudicado
na imagem de uma Casa revisora, de homens com
grande conhecimento, com profunda responsabilidade, o que não queremos.
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Por isso, estamos propondo, no requerimento
do Senador José Eduardo Outra, o adiamento da
votação desta matéria.

O Sr. Hugo Napoleão • Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PL Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srts e Srs. Senadores, o adiamento
proposto para o dia 4, a meu ver, não tem sentido,
tendo em vista que até o dia 4 nem a CPI, eventualmente, se instalaria nem muito menos chegaria
a qualquer termo em seus trabalhos.
Logo, a medida é protelatória.
De mais a ,mais, não há, que seja do conheci·
mento até milhares de anos-luz, nenhuma informação de que sobre Senadores ou sobre esta Casa
pese qualquer tipo de acusação semelhante àquela que foi aventada na Câmara dos Srs. DepUta~·
dos.
Por esta razão, o Partido da Frente Liberal,
através .de sua Liderança, recomenda _o voto
•não•..
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Partido da Frente Liberal vota "não" e o Bloco
da· Oposição vota "sim": '
sr. Sérgio Machado - sr. · Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.'

o

'

·.

.,,

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Sérgio Machado.

Ó SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. ·senadores, estamos
discutindo o mérito da reeleição, se ela é boa ou
não para o Pars. .
A questão do inquérito está 5endo apurada
na Câmara pela Comissão Especial.· Se deve ser
apurada em toda a plenitude e punidos os responsáveis, é outro assunto.
O Senado não está sob suspeita e o que estamos votando aqui é o mérito da reeleição.
Por isso, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.

--------------------------------
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
- Concedo a palavm ao nobre Senador Valmir
pelo.

cam-

O SR. VALMIR CAMPELO ·(PTB-DF. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, o PTB entende que a Câmara dos
Deputados está tomando as providências necessárias. No Senado, não existe denúncia contra
qualquer membro da Casa. Não vejo, portanto,
motivo para que haja prorrogação de prazo nesta
votação.
O PTB, desta forma, se manifesta contrariamente ao requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12
Secretário em exercfcio, Senador Lucfdio Portella.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 358, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 294 do Regimento
Interno a votação nominal do Requerimento n2
357/97, de adiamento da votação da PEC/4197.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1997.- Senador José Eduardo Outra, Lfder do Bloco de Oposição.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,

O SR. SEBASTIÃO ROCHA (BLOCOIPDTAP.)- O Bloco vota a favor, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
.,... Os Srs. Senadores que o aprovam queirampermanecer sentados. (Pausa)
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- O requerimento de votação nominal, Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Sim, çle votação nominal.(Pausa)
Rejeitado o requerimento.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Em votação o Requerimento n2 357/97, do Senador José Eduardo Outra.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitado.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT·
SE) -Sr. Presidente, peço verifiCação.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Peço a V. Exi' que tenha o apoiamento de três Srs.
Senadores, que sei que V. Exi' tem, mas é uma formalidade. (Pausa.)
Senadores Sebastião Rocha, Eduardo Suplicy
e Ademir Andrade.

peço a palavm para encaminhar a votação.

Vamos fazer a verifiCação. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Concedo a palavra, para encaminhar a votação, ao
nobre Senador Jader Barbalho.

Existem 78 Srs. Senadores presentes. (Pausa.)

O SR. JADER BARBALtfO· (PMDB-PA. Para
encaminhar a votação.) - Sr. P~idente, votarei favoravelmente ao requerimento e recomendo à Bancada que o faça também. É hora de assumir responsabilidade, e isso deve ser assumido no{llinalmente.

Os Srs. Senadores que votam favoravelfl!Elnte
ao requerimento, votam 'sim'. Quem vota ccfnfrariamente ao requerimento, vota 'não'.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL·PI) - Sr. Presidente, o PFL entende que, tendo em vista haver a
situação já anunciada ser contrária à proposição,
não há motivo para que haja votação nominal. Desta
forma, vota 'não'.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - O
PSDB recomenda o voto 'não', Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto •não' nesta
matéria.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr.
Presidente, o PTB vota 'não'.

Peço que aguardem. (Pausa.)

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF)- O PTB
vota 'não', Sr. Presidente.

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL·PI.) - O PFL
vota 'não', Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magalhães)
-Não precisa mais, é uma verifiCação, Senador.
Os Srs. Senadores já podem votar.
(Procede-se à votação.)
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VOTAC'Ã.O NOMINAL
REQUERIMENTO W 357, DE 1997

N" Sessão: 1
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Votos Abst:
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O SR. NEY SUASSUNA - É só verificação de
quorum, não é isso, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Não, é a votação do requerimento, e os Uderes já
orientaram suas Bancadas.
'
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE.) O Bloco recomenda o voto "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Bloco recomenda o voto "sim"; o PMDB, "não"; o
PFL, "não"; o PTB, "não"; o PSDB, "não".
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deral, os Prefeitos•, constante da redação que a
PEC n11 4, de 1997, o§ 5 11 do art. 14 da Constituição Federal.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1997.- Lucfdio Portella.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Há sobre a mesa requerimento de votação nominal
para o requerimento anterior que vai ser lido pelo Sr.
111 Secretário. Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte:

O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente,
apenas para esclarecer algumas dúvidas como Uder
do Governo: o PFL vota "não".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Agora não há mais dúvida, todos já votaram. Não
sendo proclamado, qualquer Senador pode corrigir o
voto; o painel corrige.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vai ser encerrada a votação.
Votaram SIM 15 Srs. Senadores e NÃO 60.
Houve duas abstenções.
Total: 77 votos.
Rejeitado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Passa-se à votação da Proposta de emenda à
Constituição n11 4, de 1997. Nos termos do disposto
no art. 288, inciso 11, do Regimento Interno, esta matélja depende do voto favorável de três quintos da
composição da Casa, devendoi a votação ser feita
pelo processo eletrõnico.
I
Sobre a mesa, requerimento que ~rá lido pelo
Sr. 111 Secretário, Senador Ronaldo Cunpa Uma.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO H!! 359, DE 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 300, XV, combinado com
o art. 312, alínea do Regimento Interno, requeiro
destaque, para votação em separado, da expressão 'os Governadores de Estado e do Distrito Fe-

REQUERIMENTO H!! 360, DE 1997

Senhor Presidente,
Nos termos do art. 294 do Regimento Interno,
requeiro votaçaõ nominal para o Requerimento n!!
359, de 1997, de minha autoria, para a expressão
~os Governadores de Estado e do Distrito Federal e
Srs. Prefeitos•.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1997.- Lucídio Portella.
O SR. PRESIDEfn'E {Antonio Carlos Magalhães)

- Em votação. o requerimento que pede votação no- .
minai ..

"'-..

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - Sr.
Presidente, recomendo à Bancada do PMDB votar
favoravelmeqte ao destaque para que essa votação seja claiã ·e cada Senador assuma a responsabilidade pela redação dessa emenda constitucional.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. EXS recame~ que a votação seja nominal.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, com o maior apreço que nos merece o Senador Lucfdio Portella, a quem tenho,
reiteradamente, manifestado admiração, encaminhamos, em virtude de impedimento existente
entre Uderes que dão sustentação ao Governo,
no sentido de recusar o pedido de destaque.
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Portanto, nossa posição é de negativa em relação ao requerimento.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) • O
Partido Progressista Brasileiro recomenda a votação
nominal.
Aos Srs. Senadores que queiram prestar serviço aos Governadores digo que é importante essa
votação nominal porque, depois de terem votado o
Presidente da República, vão votar "sim" para os
seus Governadores. É hora de mostrarem serviço.
Se não houver esse destaque, com toda a certeza,
os Senadores favoráveis à reeleição de Governadores não vão prestar esse serviço ou, pelo menos, não vão dar essa demonstração de prestação
de serviço.
O PPB recomenda o voto "sim" à votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Estamos votando o requerimento de votação nomi...
nal, ainda não é o destaque.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presidente, de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. ExD está de acordo com a votação nominal ..

295

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento de votação llQminal.
Vamos votar, agora, com votação nominal, o requerimento do Senador Lucfdio Portella que pede o
destaque e que não tem encaminhamento de votação.

Os Srs. Senadores que votam a favor do requerimento votam "sim"; quem vota contra o requerimento vota "não".
Os Srs. Senadores já podem votar.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR) - Sr. Presidente, o PFL recomenda o voto "não".
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr.
Presidente, o PTB recomenda o voto "não".
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- Sr. Presidente, a Uderança dÓ Governo recomenda o voto
•sim•.

O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) -Sr.
Presidente, o PTB está de acordo com a votação nominal.
'

O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA)- A Liderança do PMDB recomenda o voto "sim", Sr. Presidente.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB apóia a votação nomi~.

O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) - A
Uderança do PPB recomenda o voto "sim".

O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - O PFL
concorda com a votação norrúnal.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco!PT·
SE) - O Bloco concorda com a votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os Partidos aprovam por unanimidade.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco PTSE) -A Uderança do Bloco sempre é a favor de votação nominal e vota favoravelmente a todos os requerimentos de destaque que forem apresentados,
independentemente do seu mérito.

(Procede-se à votação)
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VOT

NOMINAL

REQUERIMENTO No 359, DE 1997

N" Sessão: 1
Data Sessão: 21/05/1997

1• Sec.:.

:zos....:•
3"Sec.:•
4•Sec.:•

N"Vot.: 2

Data-Início: 21/05/1997
Data Fim: 21/05/1997

Votos Sim:

22

Votos Não:

53

VotosAbst:

2

Total:

77

Hora Início: 19:06:14
Hora Fim: 19:10:23

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Votaram SIM 22 Srs. Senadores; e NÃO 53 Srs.
Senadores.
Houve 2 abstenções.
Total de votos:~'" ...
Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.
É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N2361, DE 1997.
Senhor Presidente,
. Nos tennos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado,
das expressões constantes no artigo 28 da Constituição "em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, • ••• ." observado,
quanto ao mais, o disposto no artigo 77", inseridas no
artigo 12 da Proposta de Emenda Constitucional n2 4197.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1997.- Senador Júlio Campos.
O SR. JÚUO CAMPOS - Sr. Presidente, peço
a palavra para ericaminhar. . .
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Infelizmente, em destaque não tem encaminhamento de votação.
Peço aos Lfderes que orientem suas Bancadas
sobre o destaque.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
O SR. PRESRJENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem V. Ex& a palavra, pela ordem.
..
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB-RS. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse
é um destaque para "j1,_<J!ação em separado?
O SR. PRESIDENTE (Antonio\Carlos Magalhães)
- É, em separado, para as expressões constantes
no art. 28 da Constituição, em primeiro turno. no último domingo de outubro, no segundo turno,...
O SR. JÚUO CAMPOS - Extingue eis dois turnos, fica apenas turno único para eleição de Governador. Ou agora ou nunca, companheiros!
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Sr. Presidenle, destaque
para votação em separado significa pmcisar depois de
315 para colocar no texto. Então, é iwerter a ordem dos
fatores. É algo para se alertar as Lideranças.
O.SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- É preciso alertar realmente como é que vai ficar. O
importante é, se for concedido, saber o que acontecerá.

O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-cE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - A Uderança do PFL recomenda o voto "não".
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA} - Sr.
Presidente, o PMDB recomenda o voto "não".
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr.
Presidente, o PTB recomenda o voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- cómo vota o Bloco?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PTSE) :. Sr. Presidente, o mérito desses destaques já
está explicitado. Então, a aprovação do requerimento, na prática, já signifiCaria o mérito. Como nós do
Bloco somos favoráveis à manutenção do segundo
turno para Presidente, Governador e Prefeito para
cidades com mais de 200 mil habitante, votamos
contra o destaque.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Bloco vota "não".
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento queiram permanecer sentados. (Pausa)
Rejeitado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr.
12 Secretário, Senador Ronaldo CUnha Uma.
Peço a atenção do Plenário.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 362, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, das seguintes expressões constantes do inciso 11
,.do artigo 29 da Constituição "aplicadas as regras do
artigo 77 no caso de municlpios com mais de 200 mil
eleitores", inseridas no artigo 12 da Proposta de
Emenda Constitucional n 2 4197.
Salà das Sessões, 21 de maio de 1997.- Senador Júlio Campos
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagalhãEis)
- Srs. Líderes, orientem suas Bancadas.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-Tem a palavra V. Exa.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL - MT. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, gostaria de retirar o requerimento porque já vi que esta
casa está totalmente envenenada. Trata-se de uma
verdadeira ação de Jim Jones. Todo mundo já bebeu o veneno, então, rasgo meu requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Exa encamilhe um requerimento retirando o outro.
O SR. JÚLIO CAMPOS - Está certo, Sr. Presidente. (Pausa.)
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Sobre a mesa requerimento que sérá lido pelo Sr.
1 2 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Lima.

É lido o seguinte:
1

REQUERIMENTO N2 363, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos do art. 256, § 22, a, do
Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo,
do Requerimento n 2 362, de 1997.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1997.- Senador Júlio Campos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Será votado o requerimento do Senador Júlio
Campos retirando seu destaque.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação, portanto, a Propostade Emenda à
Constituição n2 4, de 1997.
Os Srs. Senadores que votam a proposta podem votar 'sim'.
O SR. ELCIO ALVARES - Sr. Presidente,
corno Uder do Governo, peço a palavra para encaminhar.
O SR. PRESDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
- Já foi encaminhada. Só se pode orientar a Bancada Todos já encaminharam.
.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB.CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto 'sim'.
-0 SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a
· ·
. .
.
palavra pela or$m. ·
O. SR. PRESDENTE (Antonio Car1os Magalhães)
-Tem a palavra pela ordeni, V.
V~ votar a proposta de emenda à Consti-

ex-,·. · :

tuiçãq:agora. . . .

-. ...

- ' .

. · : ··
.

O .~SR. PEDRO SIMON <fMDB-RS•. P.ela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, a
emenda do referendo não foi discutida nem votada.
.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Após a proposta da Emenda ConstitUcional, votase a emenda do referendo.
·
·
O SR. PEDRO SIMON ~ Sr. Presidente, mas e
a conCordância para ser votadO o destaque que
pedi? Requeri um destaque e votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Mas f1ca ressalvada a emenda, depois de votarmos aqui. V.
não alterou.
O SR. PEDRO SIMON - Por que a minha é diferente das outras, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Votação da proposta sem prejuízo das emendas.
Depois vamos votar as emendas.

.

ex-
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O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA • Sr. Presi·
dente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem V. Ex' a palavra pela ordem.
_
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PTSE. Pela ordem. Sem revisão do oiador.) - Sr. Presidente, existem, salvo engano, quatro emendas de
plenário e existem requerimentos para votação em
separado de, salvo engano, duas emendas.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
--Duas emendas.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - No nosso
entendimento, o requerimento para destacar a vota·
ção dessas duas emendas teria que ser votado antes e o resto é votado em globo. As emendas que
não têm requerimento de destaque são votadas em
globo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Vamos votar primeiro a proposta. Está aqui na ordem da colocação da votação, de acordo com o Regimento.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, as
emendas que não forem destacadas serão votadas
em globo, contra. Pedi destaque para votar em separado o referendo.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Vai votar a emenda, ressalvada parte das emendas. Todas as emendas f1cam em separado.
O SR. PEDRO SIMON - Quer dizer que o des·
taque do referendo será votado em separado?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Vai ser votado em separado. Vamos votar a proposta de emenda, depois votaremos•••
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) - Sr.
Presidente, o PTB vota 'sim'.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
. O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra a V.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco-PTSE. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Pre. sidente,
s e Srs. Senadores, penso que, nessa
questão, não prevalece o principio de que 'a ordem
dos fatores não altera o produto'.
No nosso entendimento, a votação de tudo aquilo que é objeto de requerimento de destaque, seja destaque para votação em separado de partes do texto,
seja destaque para votação em separado de emendas,
tem que preceder a votação da matéria principal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Eu peço a V.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Caso contrário ...
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Aqui está o Regimento ...
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, deixe-me concluir.

ex-.

s ...

ex-...
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Não vai votar?
O SR. JOS~ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT
- SE.) - Não vamos votar; estamos em obstrução.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, se V.
Ex" me permitisse usar da palavra, seria uma grande
gentileza.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Enquanto os outros estão votando, V. Ex' pode falar.
O SR. PEDRO SIMON - Muito obrigado.
Sr. Presidente, eu vou votar a favor da reeleição, na expectativa de que se vote o referendo.
Como V.
garantiu que vai haver o destaque do
referendo e como espero que esta Casa dê uma
"força" ao Presidente e à democracia aprovando o
referendo, votarei a favor.
Sr. Presidente, se cair o referendo, no segundo
turno, votarei contra. Aprovado o referendo, votarei a
"Art. 300. Na votação, serão obedecifavor da reeleição no segundo turno.
das as seguintes normas:
Querem reeleição? Vamos ver o que o povo vai
I - votar-se-á em primeiro lugar o prodecidir. O Presidente não tem por que ter medo do
jeto, ressalvados os destaques dele requeripovo. A sociedade brasileira haverá de ser chamada
dos e as emendas;"
para declarar se aceita ou não. Isto é democracia
Eu queria que fosse votado primeiro o referenDepois veja o art. 314, item I, alínea "b", verifido, mas não foi possíveL Para demonstrar que tenho
cará que tudo está sendo organizado de forma corconfiança nos meus Colegas, que tenho conf.ança
reta. V. Ex" vai ver votada a sua emenda Tudo cheno Congresso Nacional, que tenho conf.ança no Segará ao fim corretamente. Vamos votar o destaque e. nado Federal, voto a favor da reeleição na expectatio referendo. O Plenário vai decidir com toda a correva do· referendo.
···
ção. V. Ex"s fiquem tranqUilos, porque todos vão vo- ·
Sr. Presidente, repito, se cair o referendo, no
tar corretamente e vão ficar satisfeitos com o resulta-·
segundo turno, votarei contra.
do da votação.
Muito obrigadó•.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (BLOCOIPPBO SR. PRESIDENTE (Antonio Garlos Magahães.
MA) -'Sr. Presidente, para o PPB á questão é aberta.
. . Fazendo soar a campainha.)
·
Meu voto é "não", porque entendo que a muProrrogo a sessão por trinta minutos.
dança no § SR agride o caput do artigo e a soberania.'
Os Srs. Senadores podem continuar votando.
popular.
_
..
.O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (BioO SR. HUGO NAPOLEAO (PR.-PI.) - Sr. Presico/PSB-Se)- Sr. Presidente, tendo em vista a oriendente, o ·partido da Frente Uberal recomenda o voto
tação do Bloco, gostarja que V. Ex" anulasse o meu
"sim" à P~ de Emenda à Constituição n'l 4;
voto, urna vez que o Bloco das oposições está em
O SR.- S~GIO MACHAop (PSDB-CE.) - "º·~
obstrução.
PSDB, Sr. Presidente, recomencf4 o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magalhães)
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF.}- O PTB
-V.
pode fazer isso na bancada
recomenda o voto "sim'.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Já
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA.}- Sr.
tentei, mas não consegui.
Presidente, essa questão na Bancada ào PMDB é
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
aberta, mas a Uderança recomenda o voto 'sim'.
-Mandarei um funcionário ensinar a V. Ex".
O SR. JOS~ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT·
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Eu
SE.} - Sr. Presidente, coerentemente com o encami·
gostaria, Sr. Presidente.
nhamento que fizemos na Comissão de Constitui·
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
ção, Justiça e Cidadania e, hoje, no plenário, no sentido de que o Senado não vote esta matéria, o Bloco
- Senador Antonio Carlos Valadares, não será conestá em obstrução; não vai votar.
tado o voto de V. Ex-.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magalhães)
Peço ao Bloco que entenda o equfvoco de V.
-O Bloco votará abstenção ou não vai votar nada?
O SR. JOS~ EDUARDO OUTRA (BLOCO/PT(Procede-se à votação.)
SE.) - Não vamos votar; estamos em obstrução.

O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magalhães)
-Pois não.
.
O SR. JOS~ EDUARDO OUTRA - Caso con·
· trário, segundo nosso entendimento, os requerimentos estariam prejudicados. Sr. Presidente, V. Ex- .
está dizendo que os mesmos não estarão prejudica-,. dos, mas entendemos que, na trami$ção normal, os
requerimentos de destaque, sejam eles de parte do
texto, sejam de emendas, devem ser apreciados antes da matéria principal.
O SR. PEDRO SIMON - Sempre foi assim, Sr.
Presidente.
O SR. JOS~ EDUARDO OUTRA· Tem sido
sempre assim, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio CaJ1os Magalhães)
-Leia V. Ex" o art. 300, item I, diz o seguinte:

ex-

ex-

ex-.
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VOTAÇÃO NOMINAL
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° 4, DE 1997
DÁ NOVA REDAÇÃO AO: parágrafo 5° DO art. 14 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
N" Sessão: 1
Data Sessão: 21/05/1997

Data Inicio: 21/05/1997
Data Fim: 21/05/1997

N" Vot.: 3

Volo

I P;utido

Hora Início: 19:15:47
Hora Fim: 19:25:01
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Presid.: ANTONIO CARLOS

1•Sec.: ..
2.-Sec.:.
3"Sec.:•

.. s.c.:·

SIM

Votos Sim:

63

VotosNão:

6

Votos Abst:

D

Total:

69
Emiss!to em: 21105197 • 19:25
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Votaram SIM 63 Srs. Senadores; e NÃO 6, valendo apenas 5, pois não será computado o voto do Senador Antonio Carlos Valadares.
Não houve abstenção.
Total de votos: 69 votos, na e$nda 68, não
sendo computado o voto do Senador Antonio Carlos
Valadares.

do art. 77 no caso de Municfpios com mais
de duzentos mil eleitores.
"Art. 77. A eleição do Presidente e do
Vice-Presidente da....ijfll'ública realizar-se-á,
simultaneamente, no primeiro domingo de
outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se
houver, do ano anterior ao de ténnino do
mandato presidencial vigente.

É a seguinte a matéria aprovada:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N2 4, DE 1997
(N21J95, na Câmara dos Deputados)

Dá nova redação ao parágrafo 5" do
art. 14, do caput do art. 28, do Inciso 11 do
art. 29, ao caput do art. 77 e ao art. 82 da
Constituição Federal.
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. 12 O parágrafo 5" do art. 14, o capUt do
art. 28, o inciso 11 do art. 29, o caput do art. 77 e o
art. 82 dà Constituição Federal passam a vigorar
com a seguinte redação:
"Art. 14.............................:·....................
§ 5 2 O Presidente da República, os
Governadores de Estado e do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido
ou substitufdo no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para um período subseqüente.
•Art. 28. A eleição do Governador e do
VICE!-Govemador de Esta9o, para mandato
de quatro anos, realizar-sEl-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro tumo, e i10
último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao do ténnino
do mandato de seus antecessores, e a pos- ·
se ocorrerá em 12 de janeiro do ano subse-.
qüente, observado, quanto ao mais, o ãJSposto no art. 77.
"Art. 29.................................................
11 - eleWão do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro domingo de outubro do ano anterior ao ténnino do mandato
dos que devam suceder, aplicadas as regras

"Art. 82. O mandato do Presidente da
República é de quatro anos e terá infcio em 12
de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. •
Art. 2 2 Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Passa-se à votação das emendas.
Sobre a mesa, requerimento de destaque que
será lido pelo Sr. 12 Secretario, Senador Ronaldo
Cunha Uma.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 364, DE 1997
·
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 312, allnea b, do Regimento
Interno, requeiro destaque, para votação em separado, da Emenda n2 2, de Plenário, oferecida à Proposta de Emenda à Constituição n" 4, de 1997.
-Sala das Sessões. 21 de maio de 1997.- Senador Pedro Simon.
SR. PRESIDEN'Tê{Ant<inio CarloS Magalhães)'
- Sobre a mesa, requerimento de votação nominal,
de autoria do Senador Pedro Simon, que será lido
pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha

o

·uma.

- ·-

·==-~

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 365, DE 1997
Senhor Presidente,

Nos termos ~ art. 294 do Regimento Interno,
requeiro votação nominal para o Requerimento n2
364, de 1997 de minha autoria, de destaque para votação em separado da emenda n2 2 apresentada à
PECn"4/97.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1997.- Senador Pedro Simon •
. O SR. PRESIDENTE (Antonio cartas Magalhães)
- Em votação o requerimento para votação nominal.
O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,
peço a palavra para encaminhar a votação.
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Jader Barbalho para encaminhar a votação.
O SR. JAOER BARBALHO (PMDB-PA. Para
encaminhar a votação. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, recomendo à Bancada dq PMDB o voto
"sim" à pretensão do Senador Pedro Simon. Considero esse tema relevante. Seria muito bom que asociedade brasileira pudesse se manifestar após o
Congresso, principalmente em face dos últimos episódios que envolvem a compra de votos na Câmara
dos Deputados. Portanto, considero prudente e interessante que essa emenda, que acaba de ser aprovada, seja submetida a referendo popular.
Recomendo o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Estamos votando o requerimento para votação nominal.
O SR. JADER BARBALHO - Recomendo o
voto "sim", para que cada um assuma a responsabilidade de seu voto.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA)- Sr.
Presidente, o Partido Progressista Brasileiro também
recomenda o voto "sim", para que cada um assuma
a sua responsabilidade perante a sociedade brasileira, dando transparência à sua representação nesta
Casa do Congresso.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O PPB recomenda o voto "sim".
O SR. HUGO NAPOLEÃO·(PFL-PI)- O PFL
concorda com o requerimento do Senador Pedro Simon para que a votação seja nominal.
O SR. SéRGIO MACHADO (PSDB..CE) - Sr.
Presidente, o PSDB vota "sim" ao requerimento de
votação nominal.
O SR. VALMIR CAMPEL~ (PTB-DF) - Sr.
Presidente, o PTB também recomenda o voto "sim".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O Bloco continua em obstrução?
1
O SR. JOSé EDUARDO OUTRA {BtocolpT.
SE.) - O Bloco recomenda o voto "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. {Pausa)
Aprovada a votação nominal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Em votação o Requerimento ng 364, de autoria do
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Senador Pedro Simon, de votação em separado da
Emendang2.
Os Srs. Senadores já podem votar.
Quem vota a favor do requerimento vota "sim",
e quem vota contra o requerimento vota "não".
O SR. SéRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. ELCIO ALVARES (PFL-ES)- A Liderança do Governo recomenda o voto "não".
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - O PFL
recomenda o voto "não".
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF) -Sr. Presidente, o PTB recomenda o voto "não".
O SR. JADER BARBALHO (PMDB-PA) - O
PMDB recomenda o voto "sim", Sr. Presidente.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA) - O
PPB continua recomendando o voto "sim", Sr. Presi·
dente.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
-Os Srs. Senadores já podem votar. {Pausa)
O SR. JOSé FOGAÇA - Peço a palavra pela
ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magallães)
Ex" tem a palavra.
O SR. JOSé FOGAÇA - Estamos fazendo a
votação para votação nominal ou já é o mérito da
emenda?
O SR. PRESIDENtE (Antonio Carlos Magalhães)
- Está em votação o requerimento para votar em separado. O requerimento para votação nominal já foi
deferido. Não é o mérito da emenda que se está vo-

-v.

tando.
O SR. JOSé FOGAÇA - Então, estamos no
mérito qa emenda?
_
..
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Não, não estamos no mérito.
O SR. JOSé FOGAÇA - Então

é para desta-

que?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sim, é o destaque- DVS.
O Senador Vilson Kleinübing já votou? {Pausa)
Vou encerrar a votação.
O Senador José Eduardo já votou? (Pausa)
O SR. JOSé EDUARDO (PTB-PR) - Sr. Presidente, solicito registrar o meu voto "não".
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Está encerrada a votação.
Votam os Srs. Senadores:
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3Q3

VOTAÇÃO NOMINAL
REQUERIMENTO N° 364 DE 1997

Data lniéio: 21/05/1997
Data Fim: 21/05/1997

N'Vot.: 4

N' Sessão: 1

Data Sessão: 21/0511997
NomedoSenodo<

Voto

NAC
PF

""'
""'

"

PF

NAO
NAC

~-

...

NAC

IBL<OO~
Ptosld.: ANTONIO CARLOS
1•Sec.:•
2"Sec.:'"
30Sec.:'"
~oSee.:"

Hora Inicio: 19:26:31
Hora Fim: 19:32:30

....

..M

Votos Sim:

28

Votos Não:

48

Votos Abst:

o

-----------
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Ma!Jalhães)
-Votaram SIM 28 Srs. Senadores e NAO 48,
mais o voto do Senador José Eduardo Outra,
pertàz 49.

seis meses antes da eleição para concorrer ao Senado, mas ficar no exercício, sujeito a todo tipo de
especulação, inclusive a de estar comprando voto,
se for candidato à Presidência; da mesma forma,
os governadores de Estado.

Não houve abstenção.
Total: n votos, incluindo o voto do Senador
José Eduardo Outra.

Desejo registrar que, se essa situação se
mantiver, voltaremos à República Velha no Brasil e
pagaremos o preço do retrocesso e da desmoralização.

Foi rejeitado o requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Votação em globo das Emendas de nlls 1 a 4 com
parecer contrário.
O SR. PEDRO SIMON -Sr. Presidente, eu me
retiro da votação em sinal de protesto e comunico
que votarei contra no segundo turno.
Faquei profundamente magoado por não ter
esta Casa aceitado o referendum. Na verdade, esta
Casa vive, talvez, um dos mais trágicos dias da sua
história.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- A Masa solicita aos Srs. Senadores que ocupem
os seus lugares.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-A Ata registrará a declaração de V. Ex'.
O SR. ROMERO JUCÁ (PFL-RR)- Sr. Presidente, peço a palavra para uma questão de ordem.
Vamos votar em globo as emendas com pare-

cer contrário.
Quem vota "sim" vota a favor do Relator ou
vota a favor das emendas?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Quem vota "sim" aprova as emendas.
O SR. SÉRGIO MACHADO (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, o PSDB recomenda o voto "não".
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Presidente, o PFL recomeRda o voto "não".

O SR. JADER BARBALHO - Sr. Presidente,

peço a palavra
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem V. Ex& a palavra.
O SR. JADER BARBALHP (PMDB-PA) -=-Sr.
Presidente, a Bancada está liberada.
Quero, como Uder do PMDB, registrar, neste
momento, a contrariedade da Ude~ em relação
ao fato de que o Senado não levou em conta a
questão da desincompatibilização.
Entendo que a desincompatibilização - repitoé favorável ao Presidente da República, ~ue fica
imune a acusações do uso da máquina administrativa; também fica imune o Governador de Estado e o
Prefeito.

O SR;-VAt.MIR CAMPELO (PTB-DF) -.Sr.
Presidente, o PTB recomenda o voto "não". · ' .
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bloco/PTSE) - Sr. Presidente, o Bloco da Oposição está em
··obstrução no mérito.
·
·
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa). ·
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA)- Sr.
Presidente, quero declarar que me associo ao nobre Senador Pedro Simon e também não vou vo-

tar.

.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-É uma pena, vamos sentir muita falta de V. Ex-.
(Procede-se à votação.)

Portanto, considero um retrocesso na polftica
brasileira o fato de o Presidente ter de deixar o cargo

VOTAM OS SRS. SENADORES:
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NOMINAL
EM GLOBO DAS EMENDAS DE 1 A 4 COM PARECER CONTRÁRIO

N• Sessão: 1
Data Sessão: 21/05/1997

Data Início: 21/05/1997
Data Fim: 21/0511997

N"Vot.: 5

VotosSim:

6

Votos Não:

59

Votos Abst:

O

Total:

65

Hora Início: 19:33:49
Hora Fim: 19:39:22
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O SR. PRESIDENTE (Antônio Carlos Magalhães)
- Votaram SIM 6 Srs. Senadores e NÃO 59.
Não houve abstenção.
Total: 65 votos.
Rejeitadas as emendas.
,
A matéria constará da Ordem do Dia da sessão
deliberativa do dia 2 de junho, para segundo turno;
no dia 3 de junho e no dia 4 de junho, também para
votação final em segundo turno.
São as seguintes as emendas rejeitadas.
EMENDA ~ 1-PLEN

Dê ao § 6!1 do art. 14 da Constituição Federal

a seguinte redação:
'Art. 14.................................................
§ 6!1 Para concorrerem aos mesmos ou
a outros cargos; os Governadores de Estado, do Distrito Federal e os Prefeitos devem
renunciar aos respectivos mandatos até seis
meses antes do pleito. •
EMENDA

~ 2- PLEN

Acrescente-se, à Proposta de Emenda à
Constituição n114, de 1997, o seguinte artigo, renumerandcMse o atual art. 211.

'Art. 22 Noventa dias após a promulgação desta Emenda Constitucional, o eleitorado decidirá, através de referendo, pela aceitação ou não do dispositivo da reeleição estabelecido no parágrafo 5" do art. 14.
§ 1" Será assegurada gratuidade na livre divulgação do disposto no caput, através dos meios de comunicações de massa
cessionárias de serviços públicos.
§ 22 O Tribunal Superior Eleitoral, promulgada-esta Emenda Cqnstitucional, expedirá as normas regulamenta!loras deste artigo.
EMENDA~ 3-PLEN

Altera as datas estabek!cldas nos
arts. 28 e 82, constantes do art: 111 da PEC
NR 4, de 1997. (Reele.lção)
Os arts. 28 e 82, constantes do art. 1" da Proposta de Emenda à Constituição N" 4, de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:
•Art. 28. A eleição do Governador e do
Vice-Govemador de Estado, para mandato
de quatro anos, realizar-se-á no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no
último domingo de outubro, em segundo turno, se houver, do ano anterior ao término do
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mandato de seus antecessores, e a posse
ocorrerá em 3 de janeiro do ano subseqüente, observado quanto ao mais, o disposto no

art. 17.
Art. 82. O mandato do Presidente da República é de quatro anos e terá início em 5 de
janeiro do ano seguinte ao da sua eleição.•
EMENDA 4-PLEN
Acrescente-se a Proposta de Emenda à Constituição n2 4, de 1997 o seguinte

artigo:
'Art. O§ 62 do art. 14 da Constituição
Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 14...................................................
§ 62 Para concorrerem à reeleição, no
período subseqüente, o Presidente da República, os Governadores de estado e do
Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.•

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
- O Sr. José Samey enviou à Mesa declaração de
notas, que será publicado nos termos regimentais.

o

É
SEGUINTE A DECLARAÇÃO DE
VOTO ENCAMINHADO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Sempre considerei o mandato de quatro anos
muito curto para um programa de Governo.
Quando Presidente da República, defendi essa
tese, abdicando do mandato de seis anos para o
qual fui eleito, aceitando o prazo de cinco anos e
~ '<
condenando o de quatro.
Tendo a reeleição sido votaita~ pela Câmara
nestes termos, não nos resta, em face desse fato,
outra opção senão a de votar a Emenda aprovada
na Câmara, acrescentando que uma posição contrária de minha parte seria interpretada como um gesto
personalista;
Contudo, apoio o destaque que vincula a reeleição a um plebiscito em que seja ouvido o povo
brasileiro•..
Também, devo declarar que não estamos votando a eleição do Presidente, Governadores e Prefeitos, nem a prorrogação dos seus mandl!tos, mas
o direito de concorrerem à eleição, que deve ser sal·
vaguardada dos abusos dos poderes econômicos e
governamental
Bras ma, 21 de maio de 1997. -José Sarney.

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

----

-----
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-ltem2:
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nll66, DE 1997
(lnclufdo em Ordem do Dia nos t!ilrmoS do
art. 172, 11, "d", combinado com o•art, 353,
parágrafo único, do Regimento Interno - Requerimento n2 351, de 1997)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 66, de 1997 (apresentado pela Comissão
de Assuntos Económicos como conclusão de seu
Parecer n2 255, de 1997), que autoriza o Municfpio
de São Paulo a emitir, mediante oferta pública, Letras Financeiras do Tesouro do Municfpio de São
Paulo- LFTMSP, destinadas ao giro da .Dívida Mobiliária, vencível em 12 .6.97.
A Presidência comunica ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da
discussão.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo
Sr. 1" Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.
São lidas as seguintes
EMENDA N21-PLEN

5 anos, não havendo razão para que, no presente,
se restrinja o tempo de vencimento.
Por outro lado, de observar-se que aqueles
pleitos também não estão inclufdos dentre os que se
acham investigados pela CPI.
Por derradeiro, merece destaque o fato de que
nenhum simples indfcio de irregularidade foi detectado no pedido em tela, nem apontado pelo Parecer
que conclui pela apresentação do Projeto em exame.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1997.- Senador Gilberto Miranda Batista.
EMENDA N<~ 2-PLEN AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N 2 66197
Dê-se a seguinte redação as allneas d e g do
artigo 22 do projeto de resolução n2 66197:

Art. 22 ····-··························································
"d) prazo: até 5 (cinco) anos;•
"g) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

CETIP

AO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nll66, DE 1997
Dê-se às alíneas d e g-do art. 2" do
Projeto as seguintes reclações:

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

ColocacãO. Vencimento
2-6-1997

"d) prazo: até 5 (cinco) anos;"

"g) previsão de colocação e vencimento dos
tftulos a serem emitidos:
CETIP

\
2-6-1997

1"-6-2002

Data-base
2-6-1997

Justificação

·············-·································-·""""''""""""'-··············--·····........................................................-.............................................................

Colocacãó. vencimento

1"-6-2002

Titulo
p

O prazo de 2 (dois) anos ora proposto visa evitar que o resgate de tais tftulos seja efàttiado ao final
do atual mandato, obrigando a próxima gestão a observar todos os encargos financeiros oriundos dessa
resolução.
_
Sala das Sessões, 21 de maio de 1997.- SeRequrao.- -- ---- ·· · - - · - ···

naaorRobirto

Titulo

Data-base

p

2-6-1997

'
Justificação

A presente Emenda tem por objetiVO estender
para 1-6-2002 o prazo de vencimento dos títulos a
serem emitidos pelo Município de São Paulo desti·
nados ao giro de sua dívida mobiliária vencfvel no
próximo dia 12 de junho e destinados ao pagamento
do 4/8 (quarto oitavo) de precatórios judiciais.
Cabe registrar, neste passo, que o giro de dívidas idênticas apreciadas por esta Casa nos anos de
1992, 1993 e 1994, tiveram seus prazos fixados em

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
_ . - Com a palavra o Relator da matéria, Senador
Eduardo Suplicy, para proferir parecer.
O SR. EDUARDO SUPUCY (BI.DcoiPT-sP.
Para emitir parecer:) - Sr. Presidente, SrCs e Srs. Senadores, a emenda do Senador Gilberto Miranda propõe que o prazo de vencimento dos títulos ora sob
análise seja de cinCo anos, alterando o projeto de lei
aprovado pela CAE. Alega na justificativa que todas as
rolagens aprovadas por esta Casa desde 199.2 adotaram tal prazo, não havendo razões para aprovannos
prazo menor para a Prefeitura de São Paulo.
Há que se fazer uma distinção entre as matérias já decididas por esta Casa, ou seja, entre as ro-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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lagens de dfvida mobiliária que freqüentemente são
enviadas para o Senado Federal e esta, cuja autorização inicial para emissão dos titulas tinha uma finalidade especffica - o pagamento de precatórios judiciais pendentes de pagamento em otJlubro de 1988.
Não são muitos os tftulos municipais e/ou estaduais
refinanciados para essa finalidade.
Quando o Senado se manifestou sobre matérias semelhantes, em 1996 - e neste ano esta Casa
não dispunha de informações que indicassem que
os recursos arrecadados não haviam sido utilizados
para o pagamento de precatórios judiciais, pois caso
soubesse certamente teria que fazer cumprir o disposto no art. 15, § 42 , da Resolução 11/94, ratifiCado
pelo art. 16, § 42, da Resolução 69/95, que imprK:a o
imediato resgate dos respectivos tftulos.
Nas poucas ocasiões em que se autorizou a
rolagem de tftulos emitidos com a finalidade de captar recursos para o pagamento de precatórios, foi
concedido o prazo de 5 anos. Mas é importante frisar que não havia, à época, informações tão detalhadas, como as trazidas pela CPI dos Tftulos Públicos, de irregularidades na utilização dos recursos
captados por meio dessas emissões. De acordo com
dados obtidos pela CPI junto ao Tribunal de Contas
do Municfpio de São Paulo, apenas 23,07"/o do total
dos recursos captados pelos títulos em análise foi
utilizado no pagamento efetivo de precatórios judiciais.
Recorde-se que o meu parecer previa o resgate imediato dos 66,93% desses tftl:llos que não cumpriram a finalidade da autorização dada pelo Senado. Todavia, em função de entendimento mantido
com o Senador Esperidião Amin, concordei em permitir a rolagem de 98% dos tftulos pelo prazo de um
ano, para que a CPI possa apresentar suas conclusões.
·
\
·
·
Para minha surpresa, durante a discussão do
parecer na CAE, o Senador Esperidião Amin passou
a defender a rolagem dos 98% por três anos, prazo
este que acabou sendo aprovado pela bomissão,
tendo ele argumentado que se tratava de ser ainda
dentro do período do Prefeito Celso Pitta. Eu, então,
concordei com a proposição do Senador Roberto
Requião de estabelecer o prazo de dois anos.
Considero, ainda, o prazo de um ano mais adequado para os objetivos definidos pela Comissão, já
que as dúvidas quanto à pertinência do pleito não
advêm do mandato do atual prefeito, mas sim do
fato de não termos urna conclusão dos trabalhos da
CPI. Portanto, para que o Senado Federal possa
chegar a uma decisão definitiva e justa com relação

ao pleito da Prefeitura Municipal de São Paulo, precisamos respeitar o cronograma da CPI, que certamente será capaz de dar-nos os elementos necesSários be.D1 antes do vencimento dos papéis, se adotamiõS'"o prazo de um ano. Logo falarei da proposta
de emenda do Senador Roberto Requião, que adota
o prazo de dois anos.
\
Finalizando, o autor da manda alega que a
CPI dos Tftulos Públicos está restrita à manifestação
dos fatos ocorridos nos anos de 1995 e 1996, não
tendo relação com a questão que ora tratamos. Esta
é mais urna razão para que este Plenário tenha cuidado redobrado na análise da sor~eitação, já que nos
foram trazidas, pelo Tribunal de Contas do Município, informações cor~eretas e substanciais de utilização indevida de recursos decorrentes de uma Resolução do Senado. Se a CPI não tem alcance para
corrigir tal situação irregular, deve o Plenário do Senado empenhar-se em buscar esta solução. O exercício da prerrogativa constitucional conferida a esta
Casa implica a responsabilidade de garantir que as
autorizações concedidas se façam dentro da legalidade. Assim, para o Senado Federal, ignorar os resultados obtidos pela CPI sobre a destinação dos recursos autorizados, exclusivamente, para pagamento dos precatórios, significa abdicar de funções que
lhe foram delegadas pela Lei Maior.
Nesse sentido, manifesto-me pela rejeição da
emenda do nobre Senador Gilberto Miranda
No que diz respeito à emenda dos Senadores
Roberto Requião e Lauro Campos ao PRS n 2 66/97,
esclareço que propõe que o prazo de vencimento
dos tftulos ora sob análise seja de dois anos, alterando o projeto de lei aprovado pela CAE. Esse é
um prazo intermediário entre minha proposição original e..o. que foi aprovado pela Comissão.
.. .
'CÔnsiderando que o Senador Roberto Requião
vem acumulando um extraordinário conhecimento
sobre a matéria, devido a atuação de S.Exa na CPI
dos Títulos Públicos, manifesto-me pela aprovação
da emenda de S. Ex-, o Relator da Comissão Parfamentar de Inquérito. sobre os tftulos públicos.
É o meu parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magallães)
-O parecer é contrário à Emenda n2 1 e favorável à
Emenda n2 2.
Em discussão, em conjunto, o projeto e a
emenda em turno únicO.
,
O SR. GILBERTO MIRANDA - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
;
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Gilberto Miranda
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O SR. GILBERTO MIRANDA (PFL-AM. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, sr-s
e Srs. Senadores, tive a oportunidade de conversar
CQl1l os Líderes do PSDB, do PTB, do.PPB e do PFL,
_,.e falo agora em nome do PFL como VIÇe-líder do Partido. Até este momento, nesta Casa. totias as rolagens
de dividas foram feitas em cinco anos em 98%. Todos
os Srs. líderes com os quais conversei concordaram
que não se pode mudar a regra do jogo de um Estado,
de uma prefeitufa para outJa.
A afirmação do Senador Eduardo Suplicy de
que a CPI concluiu que São Paulo só gastou 23,7o/o
não é verdadeira. Essas informações não constam
de nenhum relatório, nem mesmo preliminar, da CPI.
Essa matéria não faz parte da CPI, porque ela só
aborda os anos de 95 e 96. Votar de forma diferente
é punir a Prefeitura de São Paulo, é inaceitável.
Fiz o seguinte desafio e proposta ao Senador
Eduardo Suplicy. Ele afirmou aqui neste plenário que
São Paulo só utilizou 23,7% para pagamento de precatórios em 92. Falava eu a ele na frente do Senador Bernardo Cabral: Senador Suplicy renuncie a
sua imunidade parlamentar por causa da sua afirmação de que São Paulo só pagou 23,7%, para que V.
possa ser proéessado pela mentira pro~uncia~
no plenário do Senado. Se V.
renuooar aqUI,
neste plenário, por escrito, e declarando desta tribuna que V.
tem comprovação de que São Paulo
só usou 23,?0-k, eu voto com a emenda de V. Ex-.
Mas duvido, não acredito que V. Ex- renuncie a sua
imunidade parlamentar pela afirmação não verdade!ra de que a Prefeitura só usou 23,?0-k, porque o Tnbunal de Contas do Município de São Paulo - tive
oportunidade de entregar o relatório, na ~união <~?
ontem, à Comissão de Assuntos Econôrrncos, presidida pelo Senador Fernando Bezerra - anafiSOU e
comprovou por escrito que o Município de São Paulo
·• usou integralmente o pagamento para 1992.
Não é certo, não é justo q~e este Senado venha a dar a todos os outros Estados e municípios
cinco anos e 98% e que, agora, analisemos o assunto por um lado politico e não por um lado técnico e
sério, que é como se deve proceder.. · !
Os Líderes do PFL, do PPB, do PTB e do PSDB
concordam que se votem os cinco anos e os 98%.

ex-

ex-

ex-

Era o que tinha a dizer, Sr. Pi'esidenté.
Muito obrigado. ·
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente,
fui citado nominalmente. Peço. a palavra para uma
explicação pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhã·
es. Fazendo soar a campainha) - Prorrogo a Hora
do Expediente por mais 30 minutos.

Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy, por cinco minutos, para que S. Ex" se defenda de
alguma acusação que julgue tê-lo atingido.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-5P. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, o que eu disse é verdade. O Tribunal de Contas do Município de
São Paulo fez um balanço relativo a todos os títulos,
a tudo 'aquilo que foi arrecadado e pago. Isso está
anexado no processo.
O procedimento que utilizei foi o uso da verdade. Tanto isso é verdade, que, inclusive, aceito o desafiO do senador Gilberto Miranda. Quero ver S. Excumprir a palavra com relação àquilo que está ane.xado no relatório do Tribunal de Contas do Município, em que está escrito e assinado pelos auditores
do Tribunal de Contas, a verdade sobre o que foi e o
que não foi pago. Eu ~testo que aquilo chegou à
CPI, foi encaminhado ao Presidente Bernardo Cabral, é a expressão da verdade, é a mesma relação
que está servindo ao Senador Roberto Requião para
chegar a conclusão semelhante.
Não preciso de imunidade alguma para atestar
que o que estou falando é a verdade. Portanto, renuncio à minha imunidade para dizer sobre esse
ponto, que é a minha verdade, que é o relatório.
Quero ver agora ele cumprir a palavra, porque estou
dizendo que estou falando a verdade, baseado naquilo que chegou pelo Tnbunal de Contas.

' trabalho dos assessores da
Também confio no
Comissão Parlamentar de Inquérito, que pegaram
cada uma daquelas demonstrações colocadas uma
a uma e calculadas pelo valor da Ufir. Esse trabalho
quem fez foi a assessoria da CPI - nela eu confio.
Baseado na verdade do Tribunal de Contas do Município e nesses cálculos, 23% apenas é que foram
pagos devidamente, nos tennos da comparação
com o que foi arrecadado. E o Senador Gilberto Miranda sabe muito bem que grande parte do que foi
arrecadado com a emissão de tftulos para pagamento de precatórios jl!diciais pela Prefeitura Municipal
de São Paulo, em 1993 e 1994 e durante todo o perfodo de 1993 a 1996, foi bem maior do que, efetivamente, foi pago. Por causa disso é que estamos propondo que seja, dentro da Administração Celso Pitta, realizada a rolagem.
Sr. Presidente, estamos sendo generosos com
São Paulo, que é a minha Cidade. Assim, quero ver
ele cumprir, agorá, a sua palavra
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, .peço a palavra para encaminhar.
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O SR. GILBERTO MIRANDA- Sr. Presidente,
tendo sido citado, peço a palavra, porque àquela
ho~ estava encaminhando. Agora, fui citado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Permita-me
Ex'. Vamos-creafmar os ânimos. O
Senador José Serra havia pedido para encaminhar.
Vou dar a palavra para o Senador José Serra
encaminhar. Posteriormente, V. Ex' usará da palavra.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peço a V. Ex' que após me inscreva para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Hoje é um dia muito importante para o Congresso. Inclusive tenho que sair, mas não posso porque há os
Prefeitos ainda que querem a votação de um projeto,
e estou aqui preso. De maneira que vamos colocar
os debates nos termos devidos.
Com a palavra o Senador José Serra.
O SR. JOS~ SERRA (PSDB-SP. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s..-s e Srs.
Senadores, ontem, circunstancialmente, não presidi
a Comissão de Economia porque encontrava-me no
Rio de Janeiro para participar do Fórum o qual V.
Ex' participou antes de ontem. E era ontem à tarde
quem deveria falar pelo Senado neste Fórum de Desenvolvimento. Por isso, não estive presente na reunião da Comissão de Economia que foi presidida
pelo Senador Fernando Bezerra.
Sr. Presidente, inteirei-me das discussões e da
votação dessa rolagem de divida do Município de
São Paulo no dia de ontem e ao longo do dia de
hoje, inclusive até há poucos instantes.
O Senador Eduardo Suplicy, como Relator,
propôs ontem que essa dívida fosse rolada em apenas 23%, num período de 5. anos. Essa a proposta
original do Senador Suplicy."Qu~ro dizer que sequer
tive oportunidade de conversar càm o Senador. Obtive esses esclarecimentos de outros parlamentares.
Foi ponderado, no entanto, que era impossível medir
esses 23% e que aqui, tudo que se aprovou -já se
firmou uma tradição a esse respeito - gira em tomo
de 98%, mas que S. Ex' deveria aceitar isso sempre
que o vencimento dos títulos fosse durante a atual
gestão da Prefeitura. Daí a proposta de três an9s de
rolagem, e o Senador defendeu dois. Mas, na verdade, a Comissão discutiu muito ontem e aprovou, por
esmagadora maioria - creio que houve apenas três
votos contrários - que a rolagem fosse por três
anos.
Creio que é absolutamente legítimo, normal
que se apresente, foi o caso do Senador Gilberto Mi-

v.
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randa, uma proposta de rolagem por cinco anos.
Isso faz parte dos direitos e das atribuições de cada
Senador e cabe ao Plenário decidir.
·
Parece-me, Sr. Presidente, e quero dizer aqui
com muita franqueza, que seria mais sensato da
nossa parte, este Plenário se ater à decisão tomada
por maioria esmagadora da Comissão. A Comissão
votou isso ontem. Portanto, dentro dessa controvérsia, o que foi aprovado me parece a solução mais
apr.opriada. É o que foi aprovado ontem.
Não vou eritrar no mérito da questão. Evidentemente, neste caso, houve emissão de titulas e sua
utilização para outras finalidades. Isso deveria ser
reposto.
No entanto, essa é uma outra discussão. Isso
não foi apurado. Estamos ainda em um terreno muito nebuloso. O percentual de 98% a ser pago em um
prazo de três anos para a atual Prefeitura parece-me
ser o caminho mais sensato para o caso. E não há
nisso qualquer perseguição de natureza política.
Aliás, sou testemunha de que, na Comissão, os Senadores têm aluado com equanimidade, mesmo
quando são Oposição. Por exemplo, no caso de
Santa Catarina votamos rolagens para as quais designei os seguintes Relatores: em um projeto, o Senador Vilson Kleinübing e, em outro, o Senador Esperidião Amin. Sabemos todos que ambos são Oposição declarada ao Governador do Estado. Isso não
impediu que S. Ex's fizessem um relatório objetivo e
realista com vistas a não prejudicar o seu Estado e a
não comprometer as Órientações que o Senado está
disposto a dar em relação à divida pública
Por isso, Sr. Presidente, quero fazer um apelo,
tanto ao Senador Eduardo Suplicy quanto ao Senador Gilberto Miranda, para que seja mantida a decisão da Comissão. Isso nos evitaria o constrangimento de votar duas propostas radicais: a que mantém o
prazo de dois anos e a que o eleva para cinco anos.
Além do mais, Sr. Presidente e Srs. Lfderes,
politicamente parece-me, também, a decisão mais
prudente e sábia.
obrigado.
O SR. EPITACfO CAFETEIRA.- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. NEY SUASSUNA - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem a palavra o Senador Epítácio Cafeteira.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA- Sr.J'residente, cedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem a palavra o nobre Senador Ney Suassuna.

._,uito
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O SR. NEY SUASSUNA (PMDB-PB. Para discutir. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, S~ e
Srs. Senadores, é uma decisão complexa, urna vez
que é tradição da Casa o percentual de 98% no prazo de cinco anos.
-~ •
I
Não sou grande fã de São Paulo, porque esse
Estado, ao mesmo tempo que é a locomotiva da República, também consome quantias incr!veis dos recursos da Repúbrtea.
O prazo de dois anos é realmente uma punição; o prazo de três anos seria uma solução intermediária. Mas por que sair da tradição, Sr. Presidente? Esses t!tulos não estão incluldos nas datas.
Então, é uma situação que não entendo. Se
não hã dúvidas quanto a esses títulos, por que sair
do usual?
Por isso, estou inclinado a defender o prazo de
cinco anos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão a matéria.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-Com a palavra o Senador Epitacio Cafeteira.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Para
discutir. Sem revisão do . orador.) - Sr. Presidente,
S~s e Srs. Senadores, participei da reunião na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional
onde o Senador Eduardo Suplicy apresentou a proposta de rolar 23%, percentual .esse que evoluiu
para 82"k ou 91% e terminou.em 98%. Foi urna mu-

dança brusca.
Entretanto, está claro que esses t!tulos são de
1992 e que foram negociados em 1993. Nada têm a
ver com a averiguação da .Cf:'l. Mas o Se~dor
Eduardo Suplicy, que é meiTIBrb pa CPI, resolveu
trazer para a Comissão de Assuntds Econômicos títulos que nada tinham a ver com a CP I.
A propósito, hoje tive urna tristeza muito grande:
o Senador Eduardo Suplicy, que tinha cCncordado
com o prazo de tJês anos, apresenta urna emenda álminuindo o prazo para dois anos. E mais: S. Ex& era
Relator e não assinou; pediu ao Senador Roberto Requião que assinasse para que pudesse relatar a favor
do requerimento que S. Ex& próprio fez. Isso não é ético, isso não é sério, isso não é correto.
Eu poderia conCordar com o prazo de três
anos. Afiás, na Comissão votei pelos três anos. Entretanto, esta Casa deve seguir o que é de praxe.
Não pode começar por punir urna Prefeitura que presumivelmente pagou precatórios em número inferior

aos titulas emitidos. O correto é aguardar o resultado da CPI, para então punir aqueles que tiverem que
ser punidos.
Portanto, voto pelos cinco anos, como fiz para
todo os outros estados do Brasil. Era o que tinha a
dizer, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Peço a palavra,
Sr. Presidente, pela ordem.

-V.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
a palavra.

~tem

O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco/PT-SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, enquanto estávamos aqui dialogando, diversos
Senadores fiZera..f!l um apelo para que pudéssemos
chegar a um entendimento de consenso, aceitando o
que foi votado na Comissão, ou seja, o prazo de três
anos.
Assim, atendendo ao apelo dos Senadores
José Serra, Epitacio Cafeteira, o meu parecer será no sentido do bom entendimento - pelo prazo de
três anos, conforme decisão da Comissão.
O parecer será pela rejeição de ambas as
emendas e favorável ao prazo de três anos, conforme decisão da Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- O Relator ratifica o parecer e fica contrário a ambas as· emendas. Como vota o PMDB?
O SR. NEY SUASSUNA (PMOB-PB. Para discutir) - A Uderança do F'MDB recomenda a solução
intermediária, ou seja, é contra o prazo de dois anos
anteriormente requerido pelo Senador Suplicy e contra o prazo de cinco anos proposto pelo Senador Gilberto Miranda. O PMDB vota, portanto, pelo prazo
de três anos, acompanhando a Comissão.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-Senador Gilberto Miranda, aceita esse acordo?
O SR. GILBERTO MIRANDA (PMDB-AM.
Para discutir) - Sr. Presidente, não aceito o acordo,
Sr. Presidente.
Tendo sido citado, volto a falar sobre o assun-

to. O Senador Eduardo Suplicy fez umas afirmações
que não são verdadeiras. S. Ex& disse que o Tribunal de Contas de São Paulo mandou para a CPI dados que comprovam que a Prefeitura de São Paulo
pagou 23.7%.
S. ex- esteve aqui ao meu lado com o s,enador
Bernardo Cabral mostrando os números. Pude ver
que, em nenhum momento, o Tribunal de Contas de
São Paulo afirmou que o peroentual foi de 23%. O
Tribunal de Contas simplesmente enumera ano a
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ano o que foi pago de complemento e o que foi pago
de principal.
A Assessoria da CPI fez os cálculos e os entre_)IQ.U ao Senador Eduardo Suplicy, que, com quatro
folhas de papel datilografadas, quis J1rovar a mim e
ao Senador Bernardo Cabral que a Prefeitura só tinha pago 23%.
Como, Sr. Presidente? Na Comissão de Assuntos Económicos apresentei a cópia do documento do Tribunal de Contas de São Paulo, que diz que
a Prefeitura de São Paulo usou todo o dinheiro e pagou a divida de 1992 em 1993, integralmente. Esse
documento faz parte do arquivo da Comissão.
O Tribunal de Contas também declara, nesse
documento, que todas as ações ajuizadas pelos Vereadores de São Paulo - os quais alegavam não tere~ os valores sido pagos - foram indeferidas, arQUIVadas pelo juiz competente.
Se o Senador Eduardo Suplicy mostrar a V.
Exl', Presidente da Casa, ou aos Srs. líderes aqui
presentes, documento do Tribunal de Contas de São
Paulo - ou do Tribunal de Justiça - que diz que São
Paulo só pagou 21,7%, não voto por dois anos, Sr.
Presidente, nem mesmo por um, e que a Prefeitura
resgate tudo agora.
No entanto, esse número ou esse documento
não existem, Sr. Presidente, apenas valores e quatro
folhas de papel datilografadas. Não podemos tomar
como verdadeira uma premissa que é falsa.
Desafio o Senador a passar esse documento
para suas mãos. Votarei com a maioria, se S. Ex'!
comprovar agora que o Tribunal registrou por escrito
que São Paulo só usou 23,7%.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Sr. Presidente
-.já está em suas mãos o relatório do Tribunal de Co~
do Mu~icfpio que mostra, co~ disse o Senador
Gilberto M1randa, os valores efetivamente pagos, as
datas e os valores na data. O que há mais? E S.
disse a verdade, pois há um outro pape~ que a Assessoria da CPI preparou, no qual cada um daqueles valores tem o respectivo valor em UFIR e da! se
faz uma conta chegando-se a quanto foi arrecadado
e quanto foi pago. Verificamos que foi 23%.
S. Ex- tem razão. Esse cálculo é de minha responsabilidade. Com base em quê? No relatório que
o Tribunal de Contas do Município e a mesma metodologia usada pelo Senador Roberto Requião para o
seu relatório sobre São Paulo. Não há neste instante
controvérsia maior, pois o que S. Ex- disse é também o que afirmo e está em mãos do Presidente Senador Antonio Canos Magalhães, no processo.

-fa:>
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Ficamos, portanto, com os três anos porque é
o parecer da Comissão. E, mais: se o Senador Gilberto Miranda realmente quer cumprir a sua palavra
porque eu disse que assumia como verdade o que
falei e que, inclusive, sobre essa verdade não hã nenhuma razão de ter imunidade parlamentar, o que S.
ExA havia dito é que estaria de acordo. Espero que
S. Ex'! cumpra com a sua palavra.
O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Todos cumprirão.
Continua em discussão a matéria.
O Sr. José Eduardo Outra - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR.. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Exi' tem a palavra.
O SR JOSé EDUARDO OUTRA (BLOCO-SE.
Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, são 20 horas e 12 minutos. Neste momento,
devemos prestigiar o órgão técnico da Casa: a Comissão de Assuntos Económicos, que deliberou
essa matéria.
Em relação ao prazo, havia quatro propostas.
Uma proposta de um ano, uma de dois anos, uma
de três anos e uma de cinco anos. Para se chegar a
uma convergência, o Senador Eduardo Suplicy, autor da proposta inicial, de um ano, retirou-a O Senador Gilberto Miranda havia feito a proposta de cinco
anos e retirou-a também da Comissão de Assuntos
Económicos. O Senador Eduardo Suplicy retirou sua
proposta de um ano, em favor da proposta do Senador Roberto Requião, de dois anos. O Senador Gilberto Miranda retirou sua proposta de cinco anos,
em favor da do Senador Esperidião Amin, de três
anos. Foi votado e, por ampla maioria, aprovou-se a
proposta de três anos. Votei na proposta de dois
anos, mas, em respeito a esse debate e a essa ten. tativa de convergência feita na Comissão de Assuntos Económicos, faço um encaminhamento no sentido do bom senso e de prestigiar o debate realizado
no órgão técnica da Casa, ou seja, que o Plenário
reafirme o parecer da Comissão de Assuntos Econômicos: 98% favorável aos três anos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Continua em discussão.
O Sr. Esperldlão Amin - Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o Senador Esperidião Ainin para
discutir.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB·SC. Para discutir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, creio
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que tenho muito pouco a acrescentar, mas gostaria de
retirar todo esse aspecto circunstanciàl, ou seja, por
que alguém apresenta uma emenda de dois e outro
apresenta uma emenda de cinco? Isso é do direito de
cada um e já foi aqui frisado. O Senador José Sena já
frisou e não vou repetir isso à exaustão.
Desejo, no entanto, resumir a minha manifestação de ontem na Comissão de Assuntos Económicos. Em primeiro lugar, o Plenário do Senado, que é
soberano, faiá bem se pautar como regra a sua decisão sobre matéria desta ordem a respeito da deeísão da comissão técnica, especialmente pelas cercanias do problema. Ainda que não diretamente, a
matéria se encontra sob investigação de uma CPI.
Não diretamente porque esses títulos· têm como
data-base 12 de junho de 1992. Em segundo lugar,
esses títulos podem ser rolados. E por quê? Porque
foram emitidos sob a égide da Resolução ng 36192,
anterior à Resolução nR 11194 e, por conseqüência,
anterior à Resolução n2 69195, Sr. Presidente, que
proíbe rolagem de títulos emitidos para pagar precatórios. Estes podem ser rolados. Terceiro, é verdade
que o Senador Eduardo Suplicy havia proposto inicialmente, como disse o Senador José Sena, 23%
com base em um levantamento que, como diz muito
bem, é da sua responsabilidade. Acredito que tenha
feito de boa-fé, mas não é uma decisão do Senado.
Não é. Não adianta dizer que é uma decisão. Quando houver um relatório sobre a matéria, seja a Prefeitura, seja o Estado de São Paulo, o titular da unidade federada vai chegar aqui e questionar, vai se
defender. Esta. é uma matéria de tal polêmica, senhores...
.,
Vamos observar, 20"k de inflação ao mês. Emitese um titulo em janeiro para pagar a dfvida em maio. O
valor financeiro é o dobro. Ou seja,· apuro, em quatro
meses, com inflação de 20%, o dpbro do valor. Essa
concifiação de valores será muito d>llllrJCada. ·
·.
Por tudo isso, chegou-se não a um entendimento
com o Senador Esperidião Amin, mas a um entenãlmento do qual participaram os SenadoreS e Roberto
Requião. E a regra para o caso foi que a rolagem seria
confinada como prazo de vencimento para o mandato
do atual governante. Se fosse um Governo Estadual,
Sr. Presidente, seria de, no máximo, um ano e meio.
Para quê? Para dar tempo ao esclarecimento definitivo
da CPI, que não existe ainda.
Portanto, polemizar se foi usado 23% ou
90% é inconsequente para a atual situação. Por
isso, com todo respeito ao Líder do meu Partido,
quero guardar o mínimo de coerência com o que
conheço.
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Não tenho compromisso com o erro, nem mesmo com meus erros. Se enar, não sou obrigado a
enar de novo. Neste caso, não errarei, tenho certeza, se._fizer um apelo aos integrantes do Plenário
parcr'tjue preservemos a decisão da Comissão de
Assuntos Econômicos, ou seja, votar o texto como
veio de lá, sem qualquer emenda.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Encerrada a discussão.
Em votação o projeto, nos termos do parecer
da Comissão.
O Sr. Epltacio Cafeteira -Sr. Presidente, peço
,
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Com a palavra o ·Senador Epitacio cafeteira, pela
ordem.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pela
ordem.) - Sr. Presidente, as emendas serão votadas
depois?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Serão votadas posteriormente.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto nos
termos do parecer da Comissão queiram permanecer sentados. (Pausa)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE {AntoniO Carlos Magalhães)
- Passa-se à votação em globo das emendas com
parecer contrário.
O SR. EPITACIÓ CAFETEIRA - Sr. President~o a palavra pela ordEiiT).
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos MagalhãeS)
-Tem V. Ex& a palavra, pela ordem.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PPB-MA. Pela
ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, em
glóbd fica diffcil, porque •••
· ·
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Ambas têm parecer contrário, logo têm que servotadas em globo. Tenho que cumprir o Regimento.
O SR. ROMERO JUCÁ - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Tem V. Ex& a'·palavra, pela ordem.·...
'·
O SR. ROMERO JUCÁ {PFL-RR. Pela ordem.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, quero que
fique registrado meu voto contrário ao relatório da
Comissão de Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Màgalhães)
-A Ata registrará.
Em votação as emendas com parecer contrário
do Relator.

Os Srs. Senadores e Senadoras que as aprovam queiram••.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Sr. Presiden·
te, a emenda de dois anos que foi, segundo a informação, de inspiração do Senador Suplicy, embora
assinada pelo Senador Requião, S. Ex" deu parecer
favorável.
'
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Ele modificou o parecer, a Mesa já anunciou essa
modificação.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Modifiquei o parecer, portanto estou de acordo com os três anos,
graças ao entendimento havido por V. Ex& após uma
sugestão do Senador Esperidião Amin. Quero res·
saltar que a emenda de dois anos foi proposta pelo
Senador Roberto Requião lá na Comissão, e aqui
apenas restabeleci aquilo que S. Ex" havia proposto.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA - Nobre Sena·
dor, o erro foi que, se V. Ex" deu para ele assinar
aqui para V. Ex" relatar, esse foi um erro muito grave, do qual V. Ex" vai ter que correr e andar muito
para explicar essa situação.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Inspirado-me no
que S. Ex- propôs na Comissão.
O SR. EPITACIO CAFETEIRA- V. Ex', como
Relator, não podia dar para o Senador apresentar e
depois relatar. Se V. Ex- já retirou essa emenda e
conforme diz o Presidente está aprovada e agora vai
votar as emendas de parecer contrário, ar é outra
coisa. Elas se assemelharam.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação as emendas que têm parecer contrário.
Os Srs. Senadores e Sr's Senadoras que as
aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Rejeitadas.
À Comissão Diretora para redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Antonip Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, parecer ofereceMo a redação final,
que será lido pelo Sr. 12 Secretário, Senador Ronaldo Cunha Uma.

É lido o seguinte:
PARECER N2 260, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução nv66, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 66, de 1997, que autoriza o Municfpio de São Paulo a emitir, mediante ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro do Município de São Paulo - LFTM-SP, destinados ao giro

de sua divida mobiliária, vencível em 12 de junho de

1997.
Sala de Reuniões da Comissão, 21 de maio de
1997.- Júnia Marise, Presidente- Lúdio Coelho,
Relator- Geraldo Melo - Lucidio Portella.
ANEXO AO PARECER N2 260, DE 1997.
Redação final do Projeto de Resolução nll 66, 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 o Município de São Paulo a
emitir, mediante ofertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro do Município de
São Paulo- LFTM.SP, destinadas ao giro
de sua dívida moblliária, vencível em 12
de junho de 1997.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Municfpio de São Paulo autorizado,
nos termos da Resolução n2 69, de 1995, do Senado
Federal, a emitir Letras Financeiras do Município de
São Paulo- LFTM-8P, destinadas ao giro de sua dívida mobiliária vencível em 12 de junho de 1997.
Art. 211 A emissão deverá ser realizada nas seguintes condições?
a) quantidade: a ser definida na data de resgate dos títulos a serem substitufdos, atualizados
nos termos do§ 72 do art. 16 da Resolução n2 69, de
1995, do Senado Federal, deduzida a parcela de
2,00% (dois por cento);
b) modalidade: nominativa-transferível;
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras
do Tesouro- LFT, criadas pelo Decreto-lei n2 2.376,
de 25 de novembro de 1981;
d) prazo: até três anos;
e) valor nominal: R$1.000,00 (um mil reais) CETIP;
f) características dos tftulos a serem substituídos:

CETIP
Quantidade

Titulo

Vencimento

p
p

12..6-1997
12..6-1997

99.000.000
99.000.000

p

12..6-1997

69.786.314

g) previsão de colocação de vencimento
dos títulos serem emitidos:

a
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CETIP
Colocacão Vencimento

2-6-1997

1'4>-2002

Título

Data-base

p

2-6-1997

.

h) fonna de colocação: atravél'l de ofertas públicas, nos termos da Resolução n21 565, de 20 de
setembro de 1979, do Banco Central do Brasil;
I) autorização legislativa: Lei n" 7.945, de 29
de outubro de 1973 e Decreto n" 27.630, de 26 de
janeiro de 1989.
Art. 3" A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo de duzentos e
setenta dias, a contar 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 a redação final.
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)

-ltem3:
. . PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 20, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, c, do Regimento Interno
- Requf!!rimento n2 337, de 1997)
Óiseussão, ·em tum~ único, do Projeto
de Lei da Câmara n 2 20, de 1997 (n"
2.352196, na Casa de origem), que dispõe
sobre a eleição para Prefeito, V"ICE!-Prefeito e
Vereadores dos municfpios noV.OS criados
até 31 de dezembro de 1996, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, em substituição à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Relator: Senador José Fogaça.
· A Presidência esclarece ao Plenário que poderão ser oferecidas emendas até o enCerramento da
discussão.
Passa-se à discussão do projeto em turno único.
Em discussão. (Pausa)

O SR. JÚLIO CAMPOS - Peço a palavra, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Com a palavra o Senador Júlio Campos.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFh-M"r."' Para discutir. Sem revisão do orador} - Sr. Presidente, Sr's e
Srs. Senadores, peço o apoio unânime do Plenário a
esse projeto, que é de vital importância. Mato Grosso também possui Municípios já criados e não instalados, portanto, solicito o apoio da maioria para o
projeto.
O SR. BERNARDO CABRAL- Sr. Presidente,
peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-Com a palavra o Senador Bernardo Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL-AM. Para
discutir. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
gostaria de louva.r o parecer do Senador José Fogaça. Depois de ter acompanhado o trabalho do Senador José Fogaça, e por que não dizer da Bancada
do Rio Grande do Sul, desejo deixar consignado
meu voto favorável. ..
·

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Encerrada a discussão.· ·
Em votação:··'..""'·:· .. ·
··
A SRA. EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente, peço a palavra para encaminhar a votação. · ·
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Para encaminhar a votação, tem a palavra a Senadora Emília Fernandes: . ..
·
·· ·
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Para
encaminhar a votação. Sem revisão da oradora.) Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, o mérito da
matéria já está muito bem formulado no relatório feito pelo Senador Fogaça.
~ .
Queremos apenas registrar -.oeiestou certa de
que teremos o apoiamento e aprovação deste ~leM:
rio, é um projeto de lei do Deputado Os~ldo ~~lch1,
do Estado do Rio Grande do Sul - a d1spos1çao, a
boa vontade das Uderanças desta Casa, em especial do Presidente desta Casa, que, inclusive, permanece até esse momento acompanhando, tenho
certeza, com ansiedade e desejando ver aprovado o
projeto, assim como todos os representantes dos 30
Municfpios do Rio Grande do Sul que estão nas galerias desde as quatorze horas.
·
Esse projeto é urgente e vem sanar uma séria
lacuna existente no calendário eleitoral. Há municípios cujas comunidades se manifestaram_ e q.ue não
puderam ainda, pelo impedimento da le1 ex1stente,
escolher os seus representantes legítimos. Diante
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disso, é com urgência que queremos corrigir essa
distorção, aprovando esse projeto, que, tenho certeza, será sancionado pelo Presidente da República.
Era o registro que tínhamos a fazer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio qarlos Magalhães}
-Com a palavra o Senador Hugo Napoleão.
O SR. HUGO NAPOLEÃO (PFL-PI) - Sr. Presidente, apenas para manifestar o voto favorável do
Partido da Frente LiberaL
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-O PFL vota "sim".
A SRA. JÚNIA MARISE - Sr. Presidente, peço
a palavra para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-0 PDTcO'llO vota?
A SRA. JÚNIA MARISE (Bioco/PDT-MG. Para
encaminhar. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, o PDT reafirma a sua posição favorável à
aprovação deste projeto. Deseja ainda manifestar
que esta é uma posição extraída não só do sentimento do nosso Partido no Rio Grande do Sul, mas
também do sentimento de todos os municípios que
estão em busca e na expectativa da aprovação dessa matéria, para que possa haver eleições diretas, livres e limpas dos prefeitos e dos governantes municipais.
Portanto, queremos reafirmar esta nossa posição. O PDT, principalmente em nome do PDT do Rio
Grande do Sul, reafirma, nesta Casa, a sua posição
favorável à aprovação desse projeto. Cumprimentamos também todos os demais Senadores e Lideranças que estão encaminhando favoravelmente à
aprovação dessa matéria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}.
-Quero lembrar a V. Ex"s que ~ltam a.Penas quatro
minutos para o encerramento da sessão. Já não há
número para prosseguir. Se não votarmos essa matéria nesse tempo que nos resta, vamos decepcionar
os prefeitos aqui presentes.
!
O SR. EPITACIO CAFETEIRA (PTB-MA}- Sr.
Presidente, o Partido Progressista Brasileiro vota

•sim•.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (PT·RJ}- Sr.
Presidente, quero registrar o voto favorável do PT.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O PT vota favoravelmente à matéria.
O SR. OSMAR DIAS (PSDB-PR) - Sr. Presidente, o PSDB vota "sim".
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A SRA. EMILIA FERNANDES - Sr. Presidente, o Líder do PTB pede que eu registre que o seu
Partido encaminha favoravelmente à matéria
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Senadora Emilia Fernandes, ainda há a declaração
devoto.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
peço a palavra para fazer a minha declaração de

voto.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-V. Ex' pode falar sempre.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PPB-5C) - Sr.
Presidente, Sr!ls e Srs. Senadores, na Bancada do
Sul do País, do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, sou o único dos seis Senadores que não é gaúcho. Há cinco Senadores nascidos no Rio Grande
do SuL
Além de declarar o voto em nome do PPB, com a
autorização do Senador Epitacio Cafeteira, além de fazer mais do que eu tinha prometido aos cinco Senadores do Rio Grande do Sul, incluindo aí a Senadora
Emilia Fernandes - eu tinha prometido só que iria deixar passar - vou fazer um pouco mais. Com a sua
anuência, vou prestar uma modesta homenagem ao
povo do Rio Grande do Sul, que está esperando até
agora. Vou dizer rapidamente o seguinte:
Hoje, o tempo demudado, meu coração continua o mesmo tigre charrua das andanças do passado. Sempre de pingo encilhado, bombeando pampa e coxilha A pátria
é minha família. Não há Brasil sem Rio
Grande e nem tirano que mande na alma do
farroupilha.
Essa é a homenagem do voto favoráveL(Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Em votação- o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai ~ sanção.

É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N2 20, DE 1997
(NI! 2.352196, na Casa de origem)
Dispõe sobre a eleição para Prefeito
e Vereadores dos Municípios novos, criados até 31 de agosto de 1996.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 As eleições para Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores dos Municípios criados entre 31 de
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dezembro de 1995 e 31 de agosto de 1996 serão
realizadas no dia 15 de novembro de 1997, ocorrendo a posse dos eleitos no dia 12 de janeiro de 1998.
Art. 22 O mandato dos Prefeitos, Vice-Prefeitos
e Vereadores eleitos de acordo com esta lei coincidirá com o dos Prefeitos, Vice-Prefeitos.e Vereadores
dos demais Municípios, eleitos em 3 l:le outubro de
1996, terminando em 31 de dezembro de 2000.
Art. 32 Para concorrer às eleições previstas nesta
lei, o candidato deverá possuir domicilio eleitoral no
Município e estar com sua filiação deferida pelo respectivo partido até quatro meses da data do pleito.
Parágrafo único. O domicrlio eleitoral será comprovado pela inscrição nas Seções Eleitorais que
funcionam dentro dos limftes territoriais do novo Municfpio.
Art. 42 Somente poderão votar os eleitores dos
respectivos Municfpios, regularmente inscritos até
noventa dias da data do pleito.
Art. SR A escolha dos candidatos pelos partidos
políticos e a deliberação sobre coligações deverão
ser feitas no período compreendido entre 12 e 30 de
julho de 1997, lavrando-se ata em livro próprio, podendo ser utilizados os já existentes.
Art. 62 Os partidos polfticos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos
até as dezanove horas do dia 5 de agosto de 1997.
Art. 72 Aplicam·se, nas eleições de que trata
esta lei, no que couber, as normas da Lei n2 9.100,
de 29 de setembro de 1995.
Art. 82 O Poder Executivo encaminhará ao
Congresso Nacional, por solicitação do Poder Judiciário, crédito adicional para atendimento das despesas relativas à efetivação do processo eleitoral estabelecido por esta lei.
Art. 92 Esta lei entra em vigor na data de sua
·· 1
publicação.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Esgotada a matéria constante da Ordem do Dia
Passa-se, agora, à apreciação do Requerimento n2 353, de 1997, de urgência, lido no EXpediente,
para o Offcio S/35, 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, agora, à apreciação do Requerimento
nR 354, de 1997, lido no Expediente, para o Projeto
de Resolução n 2 68, de 1997.
Em votação o requerimento.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalláes)
-A Presidência recebeu o Offcid n2 11, de 1997, da
Pràsidência da Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional, referente ao Diversos n2 28, de
1997, concemete à participação de um representante do Senado a 651 Sessão Geral Anual do
Comitê Internacional do Escritório Internacional de
Epizootias (OIE), que será realizada em Paris, no
perfodo de 26 a 30 do corrente.
Em votação a proposta.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A Presidência designa o Senador Osmar Dias
para desempenhar a referida missão.
Concernente à participação de um representante do Seando a 651 Sessão Geral Anual do
Comitê Internacional do Escritório Internacional de
Epizootias (OIE), que será realizado em Paris, no
período de 26 a 30 do corrente.
· ··
O SR. PRESIDENTE {Antonio cártos MaQalhães)
- Sobre a mesa, requerimento que será ido pela
Sra. 11 Secretária em exercício, Senadora Marluce
·
,.
·
· '
Pinto.
.·.: .
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N2 366, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro ~os termos do art. ·160 do Regimento
Interno do Senado Federal, que a hora do expediente da Sessão Ordinária do dia 27 corrente, seja destinada à comemorar o "Dia da África"•. -~
· ··
Sala cias Sessões, 21 ~~o de
senadora Benedlta da Silva.

1997.-

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-O requerimento lido vai à publicação..:
· ·.

O SR. PRESIÕENTE (Antonio Carlos MaQálhães)
- Os Srs. Senadores Esperidião Amin, Odacir Soares, Lúcio Alcântara e Levy Dias enviaram discursos
à Mesa para serem publicados na forma do disposto
no art. 203 do Regimento Interno.
·
S. Ex"s serão atendidos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN · (PPB-SC) - Sr.
Presidente, s.-ms e Srs. Senadores, em um caprtulo
do seu livro Pequena Introdução ao Desenvolvimento, o economista Celso Furtado fala da produ-
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· ção do excedente agrícola e diz o seguinte: "Asestruturas agrárias constituem o melhor ponto de observação para o estudo dos mecanismos de dominação social em que se baseia a extrpção autoritária
de um excedente. Com efeito, uffiã qstrutura agrária
não é outra coisa senão o conjunto e relações entre
a população rural, a terra que esta trabalha e. o produto desse trabalho (•••) Contudo, a pressão que um
sistema de dominação social pode exercer sobre
urna população rural, a fim de e x trair um excedente, encontra limites q11e são definidos pelo contexto
cultural e pelas situações históricas. O custo de reprodução da população é inicialmente a expressão
desses limites. Mas também existe o problema colocado pela possibilidade de que a população migre
para outras regiões (•••) •.

A curto e méã10 prazos, as perspectivas de corrigiros desnfveis e as ãrliculdades da produção agrícola
enfrentadas pelos pequenos e médios colonos, e.m
todo o Brasil, são pouco animadoras sem políticas distnbutivas. Muitos analistas sustentam que somente por
meio da eliminação rápida das causas mais irfl>ortantes que provocam essas deficiências é que se poderá
chegar a urna solução satisfatória. Eles apontam cinco
condições básicas que se riam capazes de assegurar
ao homem do campo um melhor aproveitamento. do
seu trabalho, de sua produtividade e do seu lucro, o
que evitaria o êxodo rural. Essas condições são: 1 Refonna agniria efetiva e racional e extensão da Justiça Trabalhista ao trabalhador rural; 2 -prioridade-para
a produção de alimentos básicos com o apoio aos pe. quenos e médios produtores; 3-=- aumento e redistribuição da renda com garantia de emprego e estabilidade; 4 - salário-mínimo que assegure o atendimento
das necessidades do trabalhador rural e de sua famflia; 5- incentivo à organização da.<:ategoria mediante
a criação, por exemplo, de ce~ lia cornén:io, cultura, lazer, escolas, postos de saúdEi e sindicatos rurais.
Sem dúvida alguma, cabe reconhecer que a
implantação dessas propostas requer t~mpo considerável, durante o qual ~idas de suporte devem
ser aplicadas, como incentivos ao crédito rápido, barato e suficiente; subsídios aos preço; e outras formas simples de intervenção, que são eficazes para
melhorar a produção e evitar que o trabalhador rural
seja vencido pelo desânimo, continuando a engrossar as fileiras do êxodo rural. Assim, entendemos
que a melhoria das condições de vida dos pequeoos
e médios trabalhadores rurais deve ser encarada
como urna posição obrigatória imposta pela estrutura
político-econõmica vigente e pela própria dinãmica
das transformações sociais em um regime democrá-
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tico. Como essas mudanças tendem cada vez maia
a ocorrer de forma progressiva, os programas de assistência agrícola são extremamente necessários ao
longo do processo de transição.
Seguindo essa orientação, toma-se urgente
tabelecer novas estratégias na agricultura de pequeno e médio porte, coordenar e integrar os programas
que as compõem, buscar coerência entre os objetivos e metas propostas, além de disponibilidade das
diversas formas de recursos necessários para que
sejam viáveis. Assim, são componentes importantes
dessa revisão, como preparo para um melhor aperfeiçoamento da política atual:
1. refazer e atualizar perioáJCamente as informações sobre a situação geral da população rural,
procurando sempre identificar regiões e bolsões com
maiores dificuldades. É justamente nessas áreas
mais problernáticàs que os programas deverão concentrar, com mais efteiência, as suas ações;
2. Definir prioridades pelas quais se devem
guiar os programas de assistência e o volume dos
·· investimentos;
··

es-

3. Implantar sistemas de acompanhamento e
de vigilância agrícola que pennitam ajustes nos pro. gramas, em função das variações temporais e i-egio-

.. nais;

4. Fazer avaliações periódicas da efiCiência e
eficácia dos programas e de seus custos, com o propósito de corrigir pontos frágeis e alcançar o máximo
··- de resultados com os tecursos disponíveis;
_ . 5. Aprimorar a produção; em particular fazendo
· atenção aos ganhos de produtividade;
6. Integrar, controlar, coordenar e dirigir os
componentes da potrtica agrícola que deverão ser
implantados;
.
7. Fortalecer o sistema de pesquisa e treina·. manto em produção agrícola de produtos básicos,
. em apoio ao aperfeiçoamento contínuo dos programas.
A combinação de programas agrícolas visando
. à produção de alimentos básicos com técnicas agrf.. ·colas eficientes, dirigida para um contexto de rnu. danças sociais e econõmicas, certamente conduzirá
. a uma diminuição do êxodo rural em médio prazo.
Essa visão qualitativa do desenvolvimento tem
todas as possibilidades de oferecer ao trabalhador
· rural urna boa qualidade de vida no carnpp, apesar
de o Brasil ainda apresentar uma renda per caplta
modesta com relação à dos pafses desenvolvidos
que já atingiram esses objetivos em seus meios rurais. Portanto, o nosso desafio, nesse setor, é o de

-
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oferecer, concretamente, ao meio rural novas formas
de promoção humana a custos baixos.
Infelizmente, com a urbanização acelerada·
ocorrida no Brasil nos últimos trinta anos, a consciência da responsabilidade de boa parte da sociedade com o meio rural deixa a dese~r. Por esse motivo, a deterioração de muitas
agricuHáveis
que estão em mãos de pequenos e médios colonos
já se tomaram inviáveis para fins de recuperação,
em virtude dos altos custos que tal iniciativa exigiria]
Sr. Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, numa
sociedade corno a nossa, em que o produto social é
tão mal repartido, tanto pela baixa participação dos
salários na renda nacional, corno pela má distribuição de renda, estão lançados enormes desafios para
o Govemo, e entre eles está, logicamente, a questão
que envolve todos os pequenos e médios trabalhadores rurais brasileiros. Cabe, portanto, às autoridades que cuidam da questão agrícola nacional encontrar uma política mais eficiente para equilibrar o meio
rural, deixando de "empurrar para a frente" o enfrentamento dos problemas que afligem os menos privilegiados que tiram da terra o seu sustento e o de
suas famHias.
· · · Era o que tinha a dizer. ~uito obrigado!
O SR. ODACIR SOARES (PR.-RO) ;.. Sr Presidente, Sr&s e Srs. Senadores, em met1 discurso do
.dia 15 de maio, discorri sobre a pecuária de corte, a
evolução do rebanho bovino , problemas sanitários e
de capital, para uma maior sustentabilidade ·da pecuária de Rondônia.
Nos tempos idos da criação-do·Território Federal do Guaporé, 1943, até o advento da politica de
ocupação. das áreas rurais, em 1970, com a implantação de uma constelação de Projetas de COlonização do INCRA, o rebanho bovino de Rondônia era
desprezfvel.
.
.
-·
Nos anos 196411966, não \passava o rebanho
rondoniense de cinco, a nove mil cabeças de gado
bovino. A população do Território de Rondônia, que
em 1960 era de '70.783 habitantes e que passou a
111.064 habitantes em 1970, não dispunha de produção própria, destinada ao abastecimento de carne, de Porto Velho e Guajará-Mirim. O abastecimento era totalmente baseado nas importações de gado
vindo da Bolívia
As populações citadinas, e mais ainda, as populações interiorizadas, os extrativistas da borracha
e da castanha-do-pará, alimentavam-se basicamente da pesca. da caça, do charque vindo do sul do
pafs, ou dos alimentos enlatados, do tipo: sardinha,
salsicha, presuntada e "comed-beef". Hoje Rondônia

áreas

mudou muito, e mudou para melhor o seu padrão alimentar, pois come-se mais proteínas de origem animal.
Da mesma forma, as populações das cidades
{existiam, apenas dois~municfpios, Porto Velho e
Guajará Mirim) e as interiorizadas, consumiam pouco leite "in natura". As camadas mais aquinhoadas,
mais capitalizadas, consumiam leite condensado e
leite em pó.
Hoje, a situação modifiCOu-se bastante, uma vez
que o rebanho bovino de Rondônia alcançou, em
1995, 4.440.967 cabeças. sendo 3.178.451 cabeças
de gado de corte e 1.262.516 cabeças de gado de leite, para uma população, em 1996, de 1.221.290. {Anexo nl' 1 •efetivo do Rebanho Bovino, por Munk:ipio- Rondônia, 1995•, que foi extraído do "Aanuárlo
EatatiaUco agropecuário, Rondônia-1995", preparado pela Secretaria de Planejamento e Coordenação
GeraVSeplan-RO e Emater-RO.
Em geral, as diversas regiões do Estado e
seus municípios não se dedicam com exclusividade
à produção de carne ou de leite. Mas, corno verificamos no discurso anterior, a pecuária de corte está
concentrada nos municípios que constituem o CONE
SUL (Vilhena, Pimenta Bueno, Corumbiara, Chupin.guaia, e outros).
Já ·o rebanho leiteiro, apesar de disseminado
por, praticamente, todo o Estado, chega a adquirir
feições de especialização, na região central do Estado, a partir de Presidente Médici· até o município de
Jaru, desbordando pala um lado e outro da BR-364.
· Com base no (Anexo nl' 1), "Efellvo do Rebanho Bovino, por Munlc(plo, Fiondélnia-'1995· prepa•
rou-se' o Quadro.nR 1, •rond6nJa: os dez Municípios

com maior rebanho leiteiro, 1995•.
· O Estado de Rondônia, tem um rebanho de
·gado de leite que ak:àriça·1.267.516 cabeÇas, e que
significa 28,5%·do rebanho total de 4.440.067 cabeças. Os dez municfpios com rebanho leiteiro mais
expressivo, são: Jaru, 207.373 cabeças; Presidente
Médici, 161.000 cabeças; Ouro Preto do Oeste,
92.000 cabeças; Ji-Paraná, 77.545 cabeças, Corurnbiara, 63.450 cabeças; Teixeirópolis, 46.200 cabeças; Vale do P8f!!íso, 50.000 cabeças; Pimenta Bueno, 35.000 cabeças, Rolim de Moura. 31.500 cabeças e Espigão D'Oeste, 27.750 cabeças.
Destacam-se dentre os dez municípios enumerados, pelo alto percentual de gado de leite em relação ao seu próprio rebanho municipal, os municfpios
de Teixeirópolis (86%); Vale do Paraíso (83%); Ouro
Preto do Oeste (82%); Presidente Médici (70%);
Jaru e Ji-Paraná , (65%). Poder-se-ia falar que es-
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ses seis municípios são especializados em produção
de leite. Os dez municípios que constam do Quadro
nR 1, totalizam um rebanho de 791.818 cabeças, o
que equivale a 62,5% do rebanho leiteiro do Esta-

dlr.""-'"
No que diz respeito à composição racial, o rebanho leiteiro de Rondônia é constituído, basicamente, por animais de aptidão mista (produção de
carne e leite) resultantes de cruzamentos entre as
raças holandesa e zebuínas, tendo estas últimas a
participação mais destacada da raça Gyr.
A EMBRAPA/CPAF-RO publicou em 1996, o
•oiagnóstico da Pecuária em Rondônia•, que serve de fonte básica das informações gerais e informações técnicas do meu discurso. Por vezes transcrevo literalmente a exposição do Documentos Número
33, da EMBRAPA. de junho de 1996.
O Quadro n2 2, "Produção de Leite por Município (1.000 litros), Rondônia, 1984-1987•, apesar
de bastante desatualizado, dá a informação da evolução da produção de leite para quinze municípios.
No total, no ano base 1984 a produção. alcançou
54.122 mil.litros e em 1987 subiu para 77.8õ7 mil li-

tros.
Os municípios de Ouro Preto do Oeste e Ji:.Paraná, acusaram o maior crescimento; Ouro Preto.do
Oeste partiu de 10.080 mil .rJtros,. em 1984, para
18.214 mil litros, em 1987, em quatro anos cresceu
80%. O município de.Ji-Paraná, saindo de 6.374 mil
litros, atingiu 10.068 · mil litros, .o .que. resulta num
crescimento de 58%.
No ·Estado ·de Rondônia exl$tQm,.-ao todo, 41
unidades de beneficiamento.& industrialização de .Jeite, das quais, dez estão sob lnspeção, 'Federal, e
constam no (Anexo nR 2}, •Levantamento. das Indústrias'. .de
.ele Roncf6..
. Beneflc:lamento .de .Leite
.
nfã,-1994~._.A capac~de.es~!fuaJ instalada para o
processamento e industrialização .l:le .leite e ~~a
dos é de 1.258.000 litros;dia; no entanto, apenas
23,4% estão sendo utilizados (294.898 l~s/dia)•• , .
Um dos problemas anotado é .a .quàlidade do
leite produzido. Considerando-se. o número expressivo de laticínios, as áreas de captação. são expressivas, abrangendo aproximadamente 10% da ·superfície do Estado. A .distância média de captação, em
cada município, varia entre 30 e 60 quilómetros.
O total de leite com acidez fora do padrão e
com outros problemas, recebido durante o ano de
1987, na Usina de Ouro Preto do Oeste, atingiu
751.628 litros, ou seja, quase 100k da produção de
leite pasteurizado, naquele ano. Já em 1994, dos
2.019.762 litros de leite recebidos na plataforma da
~

Parmalat e analisados no mês de setembro daquele ano, de 1.368.758 litros (68,7%) estavam ácidos.
Visando reduzir esse problema, além de tratar
de conscientizar os produtores para a necessidade
da qualidade do produto, os laticínios estão construindo postos de resfriamento na zona rural dos municípios. É importante aduzir que o leite classifiCado
corno ácido, ou não é recebido pelas usinas, ou é
cobrado um deságio ao produtor.
A evolução da oferta de leite em Rondônia está
diretamente vinculada ao incremento do rebanho bovino, pois a produtividade vem se mantendo constante ao longo dos anos. No que diz respeito à sazonalidade da oferta, esta sofre influência direta da disponibilidade de forragem nas pastagens, o que, por
sua vez, depende da distribuição das chuvas (regime hídrico), durante o ano. As maiores produções
são registradas no período das chuvas, setembro a
janeiro/fevereiro.
·Os preços pagos pelas usinas aos. produtores,
podem ser responsabilizados como não-estimulantes para a adoção da suplementação alimentar, seja
em forma da implantação de capineiras, ·de banco de
proteínas; da mineralização, etc; durante .o período
de.estiagem.
· . ·.No município de Ouro Preto do OeSte, na se·mana de 19 a 26 de maio de 1997, o. preço do litro
de.leite era na usina SAMIRA, R$ 0,20/litro, enquanto que a Parmalat, pagava R$0,22/litro de ·leite.· A
usina Sarnira instalou-se há pouco· mais de um ano
em Ouro.P.mtt>·do....Oeste, rnas·iá aparece como o
rnaiQr comprador, com 70 mil litros/ã.a. A usina Par. malat, adquire 50 mil litros de leite/dia; a produção
total de. Ouro Preto do Oeste é de 120 ·mil litros/dia.
As duas· usinas estão negociando um novo .preço
único, para o mês de junho, de R$ 0,24/litro de leite.
A Secretaria de Agricultura do Município de
Ouro Preto do Oeste, apoiada pela Embrapa e Emater, está propondo ao Banco do Brasil S.A., via Pronaf, o.financiarnento de 60 produtores de leite, vinculados às doze associações de produtores de leite, do
municfpio, ·para a melhoria da qualidade e produtividade da pecuária de leite do municfpio. ··
O financiamento contempla a aquisição de 15
novilhas, para cada produtor, a serem selecionadas
em Minas Gerais, com o apoio da Embrapa de Coronel Pacheco, a implantação de capineiras, ~ de
proteínas e rígido controle da sanidade dos plantéis.
O montante de empréstimo para cada produtor será
da ordem de R$15.000,00 e deverá se revestir da figura de uma unidade demonstrativa ou uma proprie-
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dade de referência. Não é demais lembrar que o prefeito de Ouro Preto do Oeste, recém-empossado, é
o técnico agrícola, Carlos Magno, pertencente ao
PFL-Rondõnia.
Apesar da grande capacidade instalada para o
beneficiamento de leite e seus derivaqos em Rondônia, ainda é expressivo o volume de importação de
leite em pó, leite condensado, queijo, manteiga de
outros Estados.
A evolução da demanda por produtos lácteos,
vem ocorrendo na razão direta do crescimento da
população. É preciso salientar que a maior parte da
população de Rondônia é constitufda por migrantes
das regiões Sul e Sudeste, do Pais. Essas populações trouxeram ·consigo hábitos alimentares arraigados, como o consumo do leite e derivados, e na convivência com a população local, com os c:aboçlos,
terminaram exercendo importante indução na aquisição do hábito do consumo do leite e derivados.
Á área dos estabelecimentos que exploram a
pecuária de leite varia entre os 30 e 500 hectares,
predominando os que se situam na faixa de 100 a
200 hectares. Quanto à utilização das terras, as pastagens assumem lugar de destaque representando
até 50"k da área do lote. As pastagens , em quase
sua totalidade, são cultivadas e formadas, em áreas
de recente desmatamento, que haviam sido ocupadas, inicialmente, com lavouras de subsistência: .
Considerando que os produtores de leite são
em grande maioria colonos assentados em Projetas
de Colonização, implantados pelo Incra, é razoável
cOmpreender porque não cuidaram, porque não se
preocuparam (colonos e Incra) com critérios de natureza zootécnica na formação de seus rebanhos. Os
Indicas de produtividade são baixos, 580 rrtros .de leite/vaca/ano, que é inferior a média nacional de '769
quilos/vaca/ano. A' produção f'llél:lia é de ·2,95 fltrosfvaca/dia, durante 197 dias de lactação.
É de dever assinalar que, na década de 70 e
até a metade dos anos 80, ainda aconteceram esforçOs na importação de matrizes da raça Qlll'-holanda.·
financiadas aos colonos. Depois, com o empobrecimento do instrumental de trabalho de apoio aos assentados, fim dos incentivos do Protena e Polarnazónia, as coisas ficaram mais difíceis.
Em geral, os sistemas de produção das diversas
regiões do Estado, se assemelham, uma vez que a natureza e as dificuldades são comuns a todos.
Os esforços para o melhoramento genético dos
rebanhos têm sido bastante restritos, seja pela falta
de uma mentafidade inovadora dos criadores, seja
pela falta de incentivos governamentais e pelas fimita-

ções do uso do crédito. Esses fatores impedem a
aquisição de reprodutores e de matrizes de boa linhagem leiteira de outras regiões produtoras do
Pais.
Ocorre a entrada de animais de baixo padrão
zootécnico, o que afeta negativamente a produtividade dos rebanhos. Com raras exceções, os criadores
fazem seleção no rebanho, predominando o cruzamento entre animais mestiços.
Quanto à alimentação, esta constitui-se quase
que· exclusivamente de pastagens cultivadas. A depender do nivel de fertilidade natural do solo, as espécies fonageiras mais comuns são: capim-Colonião
(Panicum maximum cvs., Comum , Mombaça, Vencedor, Centenário e Tanzânia-1), braquiárias (Brachiaria decumbens, B.humidicola, B.ruziziensis,
B.mutica, B.brizantha cv, B.raãiCilllS), capim-estrela
(Cynodon nlenfUensis),
Para solos de ·média e alta fertifidade natural
cuHivam-se Brachiaria humidicola. B.ruziziensis e
B.brizantha, e, mais recentemente, o capim-andropogon (Andropogon gayanus, c:V). Na maioria dos
casos, as pastagens· são formadas em áreas não
destacadas, sendo comum a prática de manejo inadequado: sistema de pestejo continuo e altas pressões de pastejo.
·
·

o usa

de éoncentrados não é comum. A utilização de capineiras é uma prática bastante generalizada, notadamente para as vacas em lactação durante
o período da estiagem (junho a setembro);·no entanto, o manejo das capineiras é inadequado, Visto que
não ocorrendo cortes freqüentes durante o período .
das chuvas·(outubro a maio) o capim chega ao período estiado, quando "deve ser consumido, com muita matéria seca e pouca protefna, e pouca pa!atabilidade. Como cOnseqüência, as capineiras .~o. cor~
correm com bons resultados para signif"K:ativos aumentos de produtividade. · ·
O capim-elefante (Pennisetum purpureum cvs.
Cameron e Napier) é a espécie mais utilizada para a
formação de capiileiras no Estado de Rondônia. Por
outro lado a minerálização do rebanho é defiCiente;·
por não atender as eJcigências minerais dos animais,·
por ser descontinua, e por se restringir, na maioria'
das vezes, ao fornecimento de Sal comuni. ~ ·
··
Quanto à sanidade do rebanho, os cuidados
dispensados aos animais são minimos. O controle
às principais doenças infecto-contagiosas, restringe-·
se à vacinação contra a aftosa, não sendo n'a maioria das vezes uma prática sistemática.
·
É bastante elevada a incidência de brucelose
no rebanho, chegando a atingir, em média 10% das
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vacas em produção. A falta de higiene, principalmente durante a realização das ordenhas, tem contribuí·
do.para o aumento dos casos de mamite.
As moléstias transmitidas por carrapatos são
de nível a preocupar. Em área de pastagens "sujas•,
onde a ocorrência de plantas invaso~ é generalizada, são bastante freqüentes as mortes causadas por
plantas tóxicas e por doenças carenciais.
A reprodução dá-se pela monta natural a campo, sem controle e sem critério de natureza genética.
A inseminação artificial está sendo adotada por um
número considerável de pecuaristas. O sistema de
criação é semi-extensivo. Na quase totalidade dos
casos, realiza-se uma ordenha e a duração da lactação das vacas é em média de 180 dias, ainda utilizase o bezerro para apojar a vaca.
A ausência de um manejo aninial faz com que
fêmeas ainda muito jovens sejam cobertas, prejudicando a vida útil do animal.
As instalações são rústicas, porém atendem às
necessidades, levando-se em conta as práticas de
manejo utilizadas. Em geral, constam de um estábulo coberto com telhas de amianto ou cavacos de madeiras ("tabuinhas"), piso de cascalhq batido, pedras
ou cimentado, cocheiras de alvenaria, divisões com·
réguas de madeira e curral anexo construídq em ma··
deira de lei , que é abundante na região.
A maioria ·dos insumos utilizados na pecuána
leiteira é importada de outras regiões, ·principalmente·
de São Paulo. Em matéria de sub-produtos de agroindústrias, dispõe-se de farelo de arroz e caroço de
algodão provenientes das usinas .de beneficiamento
locais, e .mais recentemente, da farinha de cama e
ossos, cuja produção ainda é insignificante.
.
A mão-de-obra é escassa~~.~.baixa qualifiCação. Isso, em grande parte, pela atratividade do seter de mineração, tanto de ouro éomo· de 'cassitema..
Com a exaustão d_a J;nineração do 'ou'ró do rio Madeira, a remuneração da mão-de-obra que ·chegou a alcançar os "R$1 0,00/ dia trabalh~do,' está refluindo
para nlveiifde R$7,00 e R$ 8,00/ qia.
·· ·
Apesar desse quadro hada ·animador da· pecuária de leite de Rondônia, é mister assinalar que
a Embrapa/CPAF-RO, pelos seus pesquisadores
tem dado. il'T!portante contribuições, seja na identificação de doenças, ou no. papel importante representado pela geração de çon!làé:ime(ltos, seja na
questão da introdução, teste !3. validação das espécies de capins, postos ao uso· dos pecuaristas rondonienses.
Ao fazer essa referência, Sr. Presidente, quero
homenagear a todos os pesquisadores, (agrônomos,
veterinários, zootecnistas) da Embrapa/CPAF-RO,
na pessoa do pesquisador Newton de Lucena Costa
que tem uma enorme contribuição científica documentada na publicação "Programa de Pesquisa com
Pastagens em Rondônia- 1975/1995".

Dentre 174 títulos referidos na publicação, o
Dr. Lucena aparece com 118 de sua autoria. As informações geradas pelo Programa de Pesquisas
com Pastagens em Rondônia foram divulgadas em
periódicos nacionais e internacionais, visando disseminar entre pecuaristas, agentes de extensão e comunidade científiCa, os ganhos tecnológicos obtidos
durante o perfodo 1975/1995.
Concluindo, Sr. Presidente, quero deixar assinalado que apesar da existência de um rebanho não
especializado para a produção do leite, do baixo nível tecnológico empregado, das deficiências próprias
de área de abertura da fronteira agrfcola - falta de
crédito, altos preços dos insumos, mão-de-obra escassa, cara e pouco qualificada -constata-se um
clara expansão da atividade leiteira
Entre os fatores que mais afetam negativamente o desempenho da pecuária de leite no Estado de
Rondônia, pode-se enumerar:
. a) - rebanho não especializado para a produção de leite;
b)- pastagens mal manejadas e de baixo valor
nutritivo;
·c)~ manejo inadequado do solo;
· d) '-manejo inadequado do rebanho;
suplementação alimentar precária durante
o perfodo de estiagem;
f)- suplementaçã,p mineral deficiente;
g) - ausência e/ ou defiCiência de controle sa-

.... e) -

nitário.
Por último, Sr. Presidente, não poderia deixar
de referir a campanha Gado Sadio que foi iniciada
ncl corrente mês, em Rondônia. A campanha Gado
Sadio leva a assinatura da Secretaria de Estado da
Agricultura, e por via de conseqüência, a assinatura
· de Waldir Stecca, mas na realidade é um esforço
conjunto, nos 52 municípios do Estado, da Delegacia
Federal da Agricultura (DFA), Embrapa, Emater, Ceplac, Federação da Agricultura do Estado de Rondônia (FAERON), laticlnios, frigoríficos, estabelecimentos de produtos veterinários e Prefeituras.
·
Segundo a fala do Secretário Waldir Stecca,
Sr. Presidente, "A detenninação do governador Valdir Raupp é que a população seja servida com carne
e leite de qualidade e que os produtores possam exportar o excedente até mesmo para outros Parses•.
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE
O SR. ODACIR SOARES EM SEU PRONUNCIAMENTO:
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ANEXOS
QUADRON"Ol
ROND6NIA: OS DEZ MUNICÍPIOS COM MAIOR
REBANHO LEITEIRO, 1995.
BOVINOCULTURA
TOTAL

LEITEIRA

%

4.440.967

1.267.516

28,5

JARU

317.173

207.373

65,4

PRESIDENTE MEDICI

230.000

161.000

70,00

DISCRIMIINAÇÁO

RONDONIA

OURO PRETO DO OESlE

112.000

-92.000

82,1

JI-PARANÁ

119.300

77.545

65,0

CORUMBIARA

423.000

63.450

15,0

TEIXERÓPOUS

53.700

46.200

86,0

VALE DO PAIÚZO

60.0000

50.000

83,3

PIMENTA BUENO

235.000

35.000

14,9

96.500

31.500

32,6

ROLIM DE MOURA
ESPIGAO D'OESlE

185.472

27.750

15,0

SUB-TOTAL

1.832.145

791.818

43,2

OUTROS MUNICÍPIOS

2.608.822

475.698

18,2

FONTE: FIBGEIGCEA-SEPLAN-R0,1995

OS DEZ MUNICÍPIOS C:OM MAIORREBANHO LEITEIRO,
POSSUEM 62~/o DO REBANHO LEITEIRO DE RONDÔ~

QUADRON•oz
PRODUÇÃO DE LEITE POR MUNICÍPIO (1.000 LITROS).
~~·
....;~·-··,·· ...
RONDÔNIA, 1984187.
MUNlCIPIOS
1984
1985
-·..:..·•"

ARIQUEMES

3.460

3.958

4.070

4.883

.. 10.080

11.906

15.17_9

18.214

JI-PARÀNÃ.

6.374

7.603

8.388

6.696

PRESIDENTE MÉDICI

3.401

3.729

5.808

6.876

CACOAL

4275

6.385

5,732

2.928

ROLIMDEMOURA

1.728

. 2.866

PIMENTABUENO

5,850

5.325

4.ll2

··4.937

VILHENA

4.339

964

3.762

4.516

COLORAnDO D'OESIE

1.341

3.01601

2362

2.834

894

1.252

1.0420

1254

OURO PRETO D'OESTE

l

CEREJEIRAS

2.726 . "' 3270

583

1.609

1.984

2.382

GUAJARÁ MIRIM

1.421.

1.305

1.308

.1.572

POR VELHO

2.090

58.314

64.885

77.867

COSTA MARQUES

FONTE: IDGE-1984-86); CEPA-RO (1987}

'

-

"'
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i\NEXOOl

KUNDUNIA
AIWÁI!IO E:'ITATfrncO AGI!OPEClJÁI!IO • 1995

5.8.2 - Efetivos de Rebanhos, Abates e Derivados, por Municfpio - R0/95
5.8.2.1 - Efetivo do rebanho bovino, por municfpio - R0/95
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ANEXO 2 • Levantamento das Indústrias de beneficiamento de leite de Rondônia. 1994.
CAPACIDADE

LOCALIDADE

NOME DA EMPRESA

INSTALADA•

Altn Floresta
Alvorada d'Oeste

Laticinios
Lallclnlos
Laticinios
l.atlclnlos

20.000'
20.000
30.000
30.000
50.000
80.000
20.000
1.500
200
4.000
40.000
18000
80.000
35.000
100.000
4.000
5.000
3.000
2.000
5.000
5.000
3.300
1.500
3.500
100.000
30.000
8.000
20.000
25.000
20.000
100,000
10.0011
20.000
7.000
40,000
100.000
15.000

Ariquemes
Cacauh1ndia

Cacoal

Ccrcjcirds
Colorado d'Oestc
Colorado d'Oeste

Colorado d'Ocste
Esplgao do Oeste
Espigao do Oeste
Estrela de Rondônia
Jnnt

Jnru
Jaru
Mnchadinho d'ÓCstc:
Ministro Andre&7.7.a
Ministro Andrcazza

Ministro Andreaua
Mirante da Serra
Monte Negro
Nova Brasllândla
Nova Esperança

Novn Londrina
Ouro Preto
Pimenta Bueno

Porto Velho
Porto Velho
Presidente Médici
Rlo Crespo
Rollm de Moura
Rondominas
Rondomluns
Santa Luzia
Santa Luzia

Santa Luzia
São Miguel
Tarilândia
Torll~udla

Telxeiropolis
UrupA
Vale do Parniso

* em lllros/dla

Alta Floresta
FrJbom
Arilac
Frio Bom Ltda

lnlaron
Laticlnios Ccrcjclms MULTI BOM
Latlclnios Colorado MULTI BOM
Lalicinios Realeza

Queijo Bela Rose
Laricinios CãnCÍinha
Latlcinios Vale do Oeste
Latlcinlos Flor de RondOnla
~«:.tKeiralat lnd. Laticlnlos Ltda
lnlnron
lnd. Lat. Jaru Lida
Laticinio Asa branca
Latlcinlos Cacoal
Lalicinios Esperança do Oeste

Latlclnlos Presidente Médlel
Lat. Monte Verde Ltda
Laticinios Danny
Latlclnlos No\•a Brasilândia

Latlclnlos NO\·a Esperança
C.LL Flor de Rondllnla
Yol::~l Con.. Prod. A1hncntlcJos Ltda
Laticinios Pimcnt.-'l Bucno
Nova Esperança
Santa Beatri7.
Laticinios Flor de Rondônia

Latlelnlos Arilao
Latlclnlos Rollm de Mourn Ltda
Laticinios Ouro Minas
Laticlnios Boa Vista
Laticinios Santu Luzia
Laticinios Porto Selo
Laticinlos Rolim.de Moura

Latlclnlos Guaporó (Frison)
Monte Verde

lnlnron
Cana:l Lnticinios
Latlclnlos Urupá Ltda
lnlaron lnd. Lat. Lida

'

---

70,(}()()
70.00()
70.000

QUANTIDADE
COMPRADA**
4.800
8.000
14.000
4.500
17.000
23.000
'MOO
800
180
2.200
32.500
4.000
13.000
30.000

--

5.000
3.000
2.000
21.000

..

2.500
12.000
5.000
2.800
12.000
7.800
5.600
400
100
1.100
16.000
2.800
13.000
18.000
22.000
1.200

7.000

-

3.000
1.200
3.200
65.000
5.000
2.100
4.219
16,000
1.500
16.000
5.000
3.800

2.000
5.000
5.000

1.500
4.000
3.500
4.263
,,676

2.0S1
2.309

P.UTEliJiliZADO

--..
uoo

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

--I. SOO -1.000
---

3.300
2.000
3.500
100.000
15.00
3.000
D9o
25,000
2.500
32.000
6.11110

--2.111111

LEitE*

uoo

il.ll!Hl

R.llU!I

13,796
11.000

12.243
8.000

-

2.000

-..-14.000
-2.000
3,733

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

---

** quantidade comprada em lllro!/dln em Jnnclro e setembro, respecll•nmcnle
I

QUEIJO E••• ~~A
DERJVADO t'UNDAÇ'A.o
300
1993
1.600
1991
1.000
1985
200
1990
1.500
1993
900
1990
152
1986
130
1993
22
1990
220
1993
2.300
1989
1987
1.350
1994
2.700
1987
2.000
1994

-

...
..

-- 500
--300
-

119

6.500
1.000
1.500
70,23
2.500

·-

2.400
soo
390
150
156
400
40R

1.17(1

uoo

-----1992
--

1992
1993
1993
1984
1991
1993
1993

PROJETO*
31.000
20.000

15.000
3.000
2.000
7.000
IJJU.tlUO
35.000
80.000
70.000

--

2.000
2.000
1.000
30.000
30.000
8.000
800

---

180.000

-1986

35.000
10.000

1991
1994
1993
1994
1987
1994

20.000
311.000
7.000
40,000
100.000
7.000

I
I

~
2:

8"'
"'~

8[ll
o

tn

~

1994
1992
1993

***em kg/dln

L
"'
~

-------------
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O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBCE)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, faz hoje trinta
dias que Brasília, o Brasil e o mundo acordaram estarrecidos com o quase Inacreditável assassinato
do índio pataxó Galdino Jesus dos .• Santos. Digo
•quase Inacreditável", pois sua dura' realidade não
nos permitiu achar que fosse um terrível pesadelo do
qual acordaríamos suados e ofegantes, com o peito
oprimido, mas libertos pelo nascer de um novo dia
de sol que penetra pela janela de nossos quartos
aconchegantes.
Que fio invisfvel, frágil e sutil rompe-se de maneira tão abrupta, fazendo mergulhar jovens de vidas aparentemente normais no mundo negro e terrificante do crime hediondo e sem motivo?
Que mão misteriosa empurra para a barbárie
jovens que são descritos por seus próximos como
essencialmente calmos, prestativos, atenciosos e
não afeitos às bebidas ou drogas?
Quão terrível deve ter sido o tédio sentido por
esses jovens para que, no desespero do ócio, fossem buscar motivação ou excitação na destruição tisica de um seu semelhante?
Que pesada carga de desesperança carregam
sobre os ombros jovens para os quais o futuro mal
começa a se tomar presente?
·
Que sociedade criamos nós, seus pais e avós,
que leva jovens rapazes a um beco escuro e sem
salda, destruindo-lhes a vida e dilacerando-nos a
própria carne?
Que monstros somos nós que cultivamos em nossas próprias casas répfK:aS reais da ficção "stevensoniana• de Dr. Jekyll e Mr. Ride? De ·cr~a, jovens sadios e
benquistos. De noite, assassinos inconseqüentes.
O caráter lúdico do crime praticado causa-nos
arrepios de horror. Faz lembrar a frívola Viena de
1938, pouco antes da Segund<\ Guerra -Mundial:
quando judeus eram transformados em objetos de
diversão pública e obrigados a se despirem na rua.
Podemos continuar sentados nas, poltronas
azuis da cor do céu deste Plenário, mantendo nossas consciências tranqüilas perante tal fato?
Sr. Presidente, nobres Pares, não é possfvel
que não vejamos que nossa sociedade está gravemente enferma. A violência que nos cerca não é fruto somente da ação individual do criminoso ocasional ou contumaz.
Se esses jovens brasilienses foram os agentes
diretos de um crime sem perdão, nós, seus pais, seus
mestres, os dirigentes da sociedade somos os agentes
indiretos que permitimos, por ação ou omissão, que
tais aberrações floresçam em nosso meio.
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Não busquemos justificativas vãs para nos esquivarmos, cada um por si, da cc-responsabilidade
nesse terrível episódio e em todos os outros semelhantes que vicejam Brasil afora. Não somos assassinos, mas também não somos solidários com nossos concidadãos. Esse é o grande mal da sociedade
modema: o individualismo, mal disfarçando, qual
rota máscara de carnaval, um egoísmo cada vez
mais sufocante.
Por que e para que o absurdo de um grupo de
jovens queimarem um índio pobre que dorme de madrugada em uma parada de ônibus? Por que não fazerem exatamente o oposto: oferecerem a solidariedade que aquele homem necessitava?
Onde está a solidariedade entre os cidadãos?
Tomou-se algo para ser admirado pela televisão, ou
praticado pelo telefone 0800 das campanhas beneficentes?
Tomamo-nos espectadores da dilaceração do
tecido social, protegidos pela redoma de concreto
deste belo palácio brasiliense, ou resguardados em
nossas casas vigiadas por porteiros eletrônicos e
grades pontiagudas? .
Não há mais como tergiversar. Começamos a
colher o fruto daquilo que semeamos para nós e
para as gerações que nos sucederão. Eu não estaria
aqui perorando sobre um tema sobejamente explorado nesses últimos trinta dias, se fôssemos os únicos
interessados. Todavia, não se trata disso. Trata-se
da sociedade que estamos preparando para nossos
filhos, netos e os filhos de nossos netos.
É normal sentir raiva, medo, tédio, frustração,
angústia, ainda mais na fase rebelde da juventude.
São manifestações sadias do nosso corpo e de nossa psique, na busca do equilíbrio e da capacidade
de reação frente às situações geradoras de tais
emoções. O que não é normal é que tais sentimen. tos se traduzam por manifestações desequilibradas,
extremadas, conduzindo o individuo a conflitos limitadores ou destruidores de sua capacidade de realização pessoal posterior.
.,
Exacerbamos. a tal ponto nossos conflitos sociais e interpessoais, que, infelizmente, chegamos a
este final de século discutindo o que é e o que não é
humano. A desculpa dada por um dos jovens implicados no crime denota bem essa dialética: o mendigo não é humano para ele.
É tradicional a disputa entre grupos. A novidade no caso desses jovens é não reconhecerem, no
outro, um semelhante. As pseudobrincadeiras são
feitas com pessoas que não as denunciam. Parece
fazer parte da cultura de nossa classe média impor-

tunar o pobre, o mendigo, o marginalizado. Perdeuse o sentido da solidariedade e, com ele, o sentido
da própria existência em sociedade.
_
Aos vinte anos nossos jovens desconhecem
grandes aspirações. Eles têm a imp~o de que tudo
o que havia a ser conquistado já o foi por seus pais. Ao
mesmo tempo, tais jovens recebem estímulos à agitação e a não se interiorizarem. Com isso eles só se raúnem para se agitar e demonstrar poder.
Não importa a pessoa que se vitima, mas simplesmente que ela, por ser de uma classe social inferior, é um nada a partir do qual o agressor mostra
que tem poder. Poder de quem fica impune.
Assim é que a morte do índio Galdino Jesus é
fruto, em primeiro lugar, de uma cultura histórica brasileira de impunidade, de apropriação privada do espaço público.
A impunidade é a principal causa dos crimes
cometidos por jovens de classe média, concorda a
maioria dos especialistas. A ela se somam a falta da
imposição de limites ao comportamento da juventude e a própria falta de solidariedade da sociedade.
Os cinco jovens que trucidaram Galdino são
certamente amorais, produtos acabados dessa nossa sociedade individualista. Seras humanos sem
ideàl, sem bandeÍra para empunhar na vida, são
como autómatos a repetirem os rituais de sobravivência. Vrvem, agem e raagem como se fossem programados; sem saber muito o porquê, nem o como
de suas próprias existências.
Eis-nos vivendo e fabricando uma sociedade
do ter e não do ser. Nós nos realizamos com etiquetas que atribuem a nós valoras de mercadoria E
mercadoria, quando sobra, vai para a queima de estoque. Assim se queimam etnias, culturas, civilizações, nas macabras liquidações pela fome, pelo exter\
mínio, pela indiferança social.
Diutumamente confrontamo-nos, um pouco por
toda a parte, com uma juventude empobrecida culturalmente, que pensa pouco, que não medif?- Que se
veste da mesma forma, qual um exén:ito de desgarrados. Vivem em grupos, mas celebram a alienação
e o individualismo. Eles são os filhos do neo-liberalismo, não acreditam mais nas utopias da igualdade,
da fraternidade e da liberdade. Protegem micos leões-dourados e queimam mendigos.
A absurda morte do índio Galdino tem sua lógica A mesma de tantos fatos que mostram a intolerância e o desprezo da parte rica da sociedade brasileira para com seus pobres excluídos: um modelo
social consumista, individualista, concentrador, excludente.

Acostumamo-nos com a tragédia social, porque
a pobraza faz parte da lógica da riqueza económica e
da modernidade que escolhemos para o País e para
cada um de nós. Uma riqueza construída graças ao
consumo dos racursos necessários à educação e à
saúde públicas. Riqueza que concentrou randa entra
os ricos e dispensou os pobres. Riqueza concentrada
que criou um tal abismo entra pobras e ricos, que é
como se eles já não fossem parte de uma mesma sociedade> como se não fossem semelhantes.
Essa completa inversão de valaras não pode
impedir que se faça justiça ao pataxó Galdino Jesus
dos Santos. Justiça que deve ir além da punição dos
culpados diratos e continuar com uma revolução nas
prioridades que orientam nossa sociedade. Com a
construção de uma sociedade nova, com dignidade,
que eleja como valoras a cultura e o espírito e não
apenas a produção e o consumo.
Não há futuro ·sem um ideal. Não há sociedade
sem um querer comum.. Não há comunidade sem o
respeito de si e dos outros. Não há Nação sem projeto de solidariedade entre seus membros. Não há
razão de existir o Estado, se ele não é que capaz de
promover as condições essenciais de formação de
cidadãos sadios e solidários. Os Podaras Executivo,
Legislativo e Judiciário são os espelhos que refletem
a sociedade que construímos e que estamos preparando para os que virão após.
Se o berço da educação de nossos jovens é a
família, a escola é a fon$e do espírito cívico, da solidariedade social, do respeito à cidadania Urge que
nossas escolas se transformem em células-mãe de
cidadãos, para que os brasilienses e brasileiros das
gerações que chegam aprendam, desde a mais tenra idade, o amor e o respeito ao seu semelhante.
Aos que dirigem este Pafs cabe esta tarefa basilar
para a formação das pessoas que constituirão a sociedade e os governantes brasileiros do século XXI.
Não há como substituir os pais na tarefa educadora de seus filhos, mas o Estado não se pode eximir
da obrigação constitucional de formar cidadãos pela
instrução escolar. Só assim nossos jovens serão orientados e adquirirão ~ limites éticos de comportamento
que todo ser social deve incorporar para ter uma convivência sadia com seus semelhantes. Mesmo as sociedades mais antigas e primitivas possufam ragras de
convivência baseadas no raspeito entre seus membros
para que a coexistência fosse possfvel.
Ao Poder Legislativo está reservado o papel de
dar à sociedade as regras que ela necessita para
manter sadias as relações entre as pessoas e os
grupos que a compõem. Não podemos nós, Legisladores, assistir a episódios como o desses cinco jovens e permanecermos inertes, na expectativa da
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ação dos outros Poderes da República. Temos de
começar já a lutar para restabelecer em nosso País
a solida.riedade que nos falta.
Não se espera da Justiça nada menos do que
ser exemplar. Ágil. Expedita. Imparcial. Equânime. A
reparação social do dano causado f>or membros de
nossa comunidade deve ser incontornável.
Mais que tudo, pais, educadores, juízes, legisladores, governantes devem se unir para conduzir a
refonna de nossa sociedade. A ética baseada no valor do ser mais e melhor para si e para os outros
deve ser o paradigma da construção da sociedade
brasileira.
Não podemos criar filhos do ócio, da desesperança, do vazio de ideais. Não há vida neste planeta
sem o sol para fazê-la brotar. Não há vida no coração
do homem sem o Sol de uma utopia por que lutar.
O sacrifício do índio Galdino não pode ficar
apenas nos anais dos tribunais de justiça. Ele tem
de ficar gravado na alma de cada brasileiro e ajudar
a criar uma nova utopia de solidariedade neste País.
Se não agirmos assim, estaremos assumindo
que também nossos filhos ou netos poderão tomarse, um dia, jovens brasilienses que, para matar o tédio, matam um homem.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LEVY DIAS (PPBMS) - Sr. Presidente,
sr-s e Srs. Senadores, tenho o prazer de relatar aos
ilustres pares recente visita que fiZ ao Estado de Tocantins a convite do Excelentíssimo Governador Siqueira Campos, quando pude reafinnar minhas convicções sobre a potencialidade de nossa economia e
a pujança de nossa agricultura, mas, principalmente,
sobre a capacidade de empreendimento e de trabalho do homem brasileiro.
\
· .
·
Na dupla condição de parlamentar e de produtor rural, pude admirar a magnífica obra que ali se
vem desenvolvendo sob o comando do 1Governador
Siqueira Campos. Naquelas vastas porÇões do cerrado, até há algumas décadas considerada área imprópria para o cultivo, praticamente estéril na visão
dos mais pessimistas, o Brasil ergue o seu futuro celeiro e, quiçá, na opinião do agrônomo americano
Norman Borlaug, Prêmio Nobel da Paz em 1970, um
dos grandes celeiros da humanidade.
Tanto quanto os produtores rurais e os empresários da agroindústria, o Governador Siqueira Campos está convencido da vocação e da potencialidade
agrícola desse Estado. Explica-se, assim, a ênfase
que vem dando à agricultura na elaboração do Plano
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Decana! de Desenvolvimento, que começará a ser
executado ainda este ano.
O Plano, que consolidará os projetas de todas
as pastas da administração ~dual, viabilizará urna
etapa de desenvoMmento que já está sendo chamada Década Iluminada. Dividido em cinco etapas de
dois anos de duração, o Plano Decana! de DesenvoMmento estabelecerá um cronograrna de ações
consentâneo com o volume de investimentos no Estado e com a inauguração de megaempreendimentos, como a Usina Hidrelétrica de Lageado, a Ferrovia Transbrasiliana e a Hidrovia Araguaia-Tocantins.
É importante observar que o Governo tocantinense, priorizando as obras de infra-estrutura, particularmente no que respeita ao segmento de transportes, volta-se, naturalmente, para o atendimento
do setor agrfcola, que tem na recuperação de estradas danificadas e na abertura de novas estradas vicinais urna de suas principais reivindicações.
Essa disposição do Governador Siqueira Campos, Senhoras e Senhores Senadores, pude atestar
pessoalmente, quando de minha visita àquele Estado.
Na ocasião, acompanhei a chegada de um comboio
fonnado por nada menos que 151 máquinas pesadas,
financiadas com capital japonês, para formar a "patrulha rodoviária mecanizada". A esses equipamentos
juntar-se-ão outras 60 máquinas, inclusive caminhões
basculantes e lubrificantes, o que permitirá, nas palavras do Governador, •resgatar por meio das estradas o
desenvoMmento integrado de TocantiOs".,:,·. , ~'" .
Com a conservação ~L_ampliação da malha rodoviária, acredita o Governador, estará garantido o
escoamento da produção agrfcola, especialmente de
grãos, viabilizando a competitividade do setor. As
151 máquinas já adquiridas tiveram financiamento
do Eximbank, no valor de 21f,_riJilhões e 600 rnD dólares, com prazo de pagamento fixado em sete anos.
Efetivamente, s..-s e Srs. Senadores, urgia ao
Estado de Tocantins recuperar suas estradas, danificadas por chuvas torrenciais que, sobre desabrigar
numerosas famDias ·ribeirinhas, provocaram· perdas
quase totais em múnicfpios c:omo Formoso ·do Araguaia, Pium, Dueré e Pedro Afonso, além de toda a
região do Bico do Papagaio.
Com 1 mil e 700 quilômetros de rodovias asfaltadas, 670 quilômetros em fase de pavimentação, e
3 mil e 400 quilômetros de estradas vicinais, Tocantins precisava recuperar sua malha viária para recuperar, igualmente, sua devastada agricultura.
Em conversas com o Governador Siqueira
Campos e em viagens pelo interior do Estado na
companhia do Vice-Governador Ráimundo Nonato

-------
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Pires dos Santos, dos Secretários da Fazenda, Adjair de Uma e Silva, e da Agricultura, Cláudio Troncoso Villas, pude observar por que o Tocantins representa hoje uma das mais promissoras fronteiras

agrícolas do Brasil.

- . : r " ...

Em Formoso do Araguaia, pude ver um projeto
de irrigação de soja, arroz e milho que é, talvez, o
maior de toda a América do Sul. Na companhia do
seu presidente, Emiliano Pereira Botelho, conheci a
Companhia de Promoção Agrfcola Campo, que representa um modelo de gerenciamento de empreendimentos agncolas a ser copiado por quantos queiram
fazer da agricultura um fatór de desenvolvimento
auto-sustentável.
A campo surgiu em 1980 para coordenar a implantação do Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado Prodecer.
Esse programa, conquanto conhecido em sua
área de atuação, merece ser mais amplamente divulgado, pois representa a vitória da ação e da inteligência humana sobre as dificuldades naturais de
urna região então considerada imprópria para a atividade agrfcola.
O Prodecer resultou da feliz união de brasileiros e japoneses que decidiram sornar seus esforços
para explorar a cultura de grãos na região do cerrado. O primeiro acordo de parceria, com investimentos no valor de 50 milhões de dólares, privilegiou investimentos em Minas Gerais, nos municfpios de
lraf, Coromandel e Paracatu.
A experiência evoluiu com a implementação do
Prodecer 11, quando o programa passou a atender
novas áreas, nos Estados da Bahia, Mato Grosso,
Goiás, Maranhão e Tocantins, além de Mato Grosso
do Sul, que tenho a hGnra de representar nesta

Nessa conjugação de esforços para expandir a
fronteira agrfcola do Pafs e tomar o cerrado urna
área de alta produtividade, não poderia deixar de
mencionar o papel da Embrapa, que há duas décadas a partir de julho de 1975, para ser mais exato
inaugurou o seu Centro de Pesquisa Agropecuária
do Cerrado CPAC.
Nesse perfodo, a região dos cerrados, com
mais de 200 milhões de hectares, onde se praticava
quase que unicamente agricultura de subsistência,

-

passou por imensa transformação. Teve ·o CPAC,
nessa metamorfose, importante papel de pesquisador e de difusor de novas tecnologias de cultivo, que
propiciaram à região alguns dos mais elevados fndices de produtividade agrfcola, especialmente na produção de grãos.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, no momento em que o Brasil aguarda a colheita de urna safra recorde de grãos, numa feliz coincidência com a recuperação dos preços de alguns produtos no rnen::ado
internacional; no momento em que a agricultura brasileira mostra sua pujança, contribuindo para equilibrar
nossa balança comercial; neste momento, quero manifestar minha satisfação, como parlamentar e como produtor rural, de ver que Estados como o de Tocantins,
que acabo de visitar, vêm redescobrindo sua vitalidade
econômica e suas potencialidades naturais, apostando
na capacidade empreendedora de seus governos e na
força de trabalho de seus cidadãos para produzir alimentos, para gerar empregos e riquezas.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 20h30min.)

ATA DA 631 SESSÃO DEUBERATIVA
ORDINÁRIA, REAL.IZJtDA EM 20 DE MAIO DE 1997
(Publicada no DSF de 21 de maio de 1997)

Casa legislativa
Hoje, já se começa a inplementar o Prodecer III,
que viabilizará a infra-estrutura nas áreas de transporte
e energia, além de garantir ..financiamento direto aos
produtores de soja, milho ltàrroz, ~ Estados de Minas, Goiás e Tocantins. Com 60% dos investimentos
custeados pelo Governo japonês, e contrapartida nacional de 40"k (30% do Governo brasileiro e 10"k do
produtor rural), o Prodecer III aplicaJá nada1menos que
850 milhões de dólares na região do cerrado,

;

RETIFICAÇÃO
Na página 10103, 211 coluna, no despacho dado
ao Projeto de Lei do Senado n2 91, de 1997,

Onde se lê:
(À Comissão de Assuntos Econômicos - revisão terminativa.)

Leia-se:
(À Comissão de Assuntos Econ6micos - decisão terminativa.) · AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES
21-5-97
Quarta-feira

11:30 - Senadores Joel de Hollanda, Teotonio Vilela
Rlho e Carlos Wilson

·

15:30 - Sessão Deliberativa Ordinária do Senado
Federal

ANAIS DO SENARO FEDERAL

330

Ata da 65! Sessão Não Deliberativa
em 22 de maio de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs.: Antonio
Carlos Magalhães, Geraldo Melo e João Rocha.
1
{Inicia-se a sessão às 14h 30min)

O SR. PRESIDENTE (Geraldo ~elo)- Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1" Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

PARECERES
PARECERES N21261 E 262, DE 1997

Sobre o Projeto de Lei do Senado
n2 12195, de autoria da Senadora Benedita da Silva, que "altera a redação do
art. 59 do Decreto-Lei n" 7.661, de 21 de
junho de 1945, que dispõe sobre falências".

EXPEDIENTE

AVISO
DE MINISTRO DE ESTADO

PARECER N2261, DE 1997
(Da Comissão de Assuntos Sociais)
RelatDra do Vencido: Set l8dora Emila Feil&iides

N2

131/97, de 19 do corrente, do Ministro de
Estado de Minas e Energia, encaminhando as informações referente ao Requerimento n2 213, de 1997,
do Senador Bernardo Cabral.

As informações prestadas pelo Ministro
encontram-se à disposição do requerente nã
Secretaria-Geral da Mesa.

1- Relatório

O Projeto de lei do Senado n 2 12195, de autoria da Senadora Benedita da Silva, tem por objetivo conceder aos trabalhadores da empresa falida
o direito de eleição de um representante legal para
defesa de seus interesses durante o processo !alimentar.

A iniciativa ora em tramitação foi encaminhaN2 139/97, de 19 do corrente, do Ministro de
da a esta Comissão de Assuntos Sociais, para deEstado do Exército, referente ao Requerimento n2
cisão terminativa, nos termos do Inciso I do Artigo
242, de 1997,-de informações, qo Senador Eduardo-::·~ 91 do Regimento Interno do Senado Federal.
Suplicy.
Não foram apresentadas emendas dentro do
prazo regimental.

OFÍCIO
DE MINISTRO DE ESTADO
N2

18/97, de 19 do corrente, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, referente ao Requeri- .
menta n" 251, de 1997, de informações, do Senador
·
José lgnácio Ferreira.
As informações foram remetidas, em
cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.

Neste órgão técnico a proposição em epígrafe
foi distribufda ao Senador Waldeck Omelas para
emissão de parecer. O Senador posicionou-se pela
rejeição do projeto, por entender que •••• os empregados já se encontram devidamente amparados pela
legislação !alimentar.•."•.
Submetido o parecer à votação da Comissão,
a maioria de seus membros discordou do parecer
do relator, acatando o projeto em sua versão original.
É o relatório.
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11 -Voto da Relatara

11- Voto

,
Por concordar com o exposto pela Senadora
Benedita da Silva, quando justifiCa a aheração na legislação vigente, tendo em mente que os empregados não se encontram representados P,elo sindico, da
massa falida - esse representa os maiores credores
da empresa -, apoiamos o projeto com a redação
original.
Assim, nosso parecer é favorável à aprovação
do projéto, nos moldes propostos pela nobre Senadora Benedita da Silva.
Sala da Comissão, 8 de novembro de 1995. Benl Varas, Presidente - EmRia Fernandes, Relatora do vencido -Jonas Pinheiro- Romero Jucá Valmir Campelo - Osmar Dias - Carlos Wilson Lucfdio Portella, contra - Lúcio Alcântara - Bello
Parga, contra - Nabor Júnior - João França - Gilvan Borges - Freitas Neto - Caslldo Maldaner,
contra - Mauro Miranda.

VOTO, VENCIDO, EM SEPARADO
SENADOR WALDECK ORNELAS,
NA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

lo r

, O artigo 59 da Lei de Falências, cuja alteração

se pretende atribuir o exerclcio da administração da
falência ao sindico, sob a imediata direção e superintendência do juiz.
intenta o projeto em análise permitir ao •representante legal dos empregados•, a ser eleito em assembléia em que esteja presente mais da metade
elos empregados da empresa falida, participar de toelos' os atas ou deliberações da falência, intervindo
na sua administração a qualquer tempo.

A administração da falência, desde o surgimento desse instituto na legislação pátria, tem sido atribuída a um sindico, escolhido pelo juiz, variando
apenas, ao longo das diversas reformulações por
que,passou a •Lei de Quebras•, o P-rocesso de sua
escolha, que hoje recai, nos termós legais, sobre os
maiores credores do falido ou, se credores sucessivamente nomeados não aceitarem o cargo, sobre
pessoa estranha, idônea e de boa fama, de preferência comerciante.
Entendemos que a manutenção do sis1ema
nas reformas legais processadas na legislação falirnentar evidenciam sua consagração como meio eficaz de condução da administração da falência
Ademais, a intervenção do representante legal

elos empregados pretendida pelo projeto não tem

1- Relatório
Vem a esta Comissão de Assuntos Sociais CASo Projeto de Lei do Senado n212, de 1995, de
autoria da Senadora Benedita da Silva, que visa a
acrescentar parágrafos ao artigo 59 da lei nR 7.661,
de 21 de junho de 1945 (Lei de Falências), no sentido de permitir aos empregados da empresa falida
eleger entre si representante legal para participar de
todos os atos ou deliberações de falência, visando a
assegurar a satisfação dos crédito~ de natureza trabalhista
A proposição foi distribuída a esta Comissão e
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania CCJ, para decisão terminativa, nos termos' elo inciSo
I do artigo 91 do Regimento interno do Senado Federal.
Na Comissão de Assuntos Sociais não foram
apresentadas emendas no prazo regimental, tendo o
projeto sido distribuído a este relator, para emitir parecer.

É o relatório.

contornos suficientemente definidos, dando ensejo
ao surgimento de divergências entre o síndico e o
representante na administração da falência, o que
fatalmente comprometeria a celeridade do já arrastado processo falencial.

, Hã, ainda, outros motivos que entendemos justificar a re~ição do projeto.
Nos termos elo parágrafo único da proposição, a
~o elo representante legal dos empregados na
administração da falência tem por finalidade •assegurar a satisfação dos créditos de natureza trabalhista•.
,.: , : Os créditos dos empregados por salários e ~n..
deniiações trabalhistas gozam de preferência no
quadro geral de credores da empresa falida, sendo
séu pagamento efetuado preferencialmente a quaisqUer outros créditos, inclusive os de natureza tributária, o que importa em quase que uma garantia da sa~
tisfação dos direitos elo empregado.
' Tal privilégio é reconhecido não só pela própria lei de Falências (artigo 102), como também
pela Consolidação das Leis do Trabalho ,(artigo
449, § 12) e pelo Código Tributário Nacional (artigo

186).

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

Por fim, cabe ressaltar que o artigo 30 da Lei
de Falências garante os seguintes direitos aos credores que tenham habilitado seus créditos na falência (entre os quais devem se inserir os empregados
da empresa falida):

"Art. 30. ······················~········-·········-····
'
I - intervir, como assistentes,
em
quaisquer ações ou incidentes em que a
massa seja parte ou interessada;

11 -fiscalizar a administração da massa, requerer e promover no processo da
falência o que for a bem dos interesses
dos credores e da execução da presente
lei, sendo as despesas que fizerem indenizadas pela massa, se esta auferir vantagem;
III -examinar, em qualquer tempo, os ~

vros e papéis do falido e da administração da
massa, independentemente de autorização do
juiz."
Por todo o exposto, entendemos que os empregados já se encontram devidamente amparados
pela legislação falimentar, motivo pelo qual somos
. ..
pela rejeição do projeto.

O representante legal dos empregados praticará todos os atos em nome dos representados, exceto para receber valores ou dar quitação dos créditos
trabalhistas, casos em que se exigirão poderes especiais.
Tanto a eleição quanto a destituição do representante legal deverão ser realizadas em assembléia em que esteja presente a maioria dos empregados da empresa falida
Na justifiCação da proposição, sua autora argumenta que ·a administração da massa falida tem ficado a cargo do síndico eleito, nos termos da legislação em vigor, pelos maiores credores do. falido",
sistemática que impede uma maior participação
dos empregados da empresa falida, maiores interessados em que a referida administração lhes garanta a satisfação de seus créditos, motivo pelo
·qual toma-se necessária a alteração do texto legal.
A matéria foi distribuída à Comissão de Assuntos Sociais - CAS, onde recebeu parecer favorável a sua aprovação, e a esta Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania - CCJ, para decisão terminativa tendo este relator sido designado
para emitir parecer.
É o relatório.

Sala das Comissões, 8 de novembro de 1995.
O PARECER N2 262, DE 1997'

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Relator: Senador José Fogaça
t..~Relatórlo

A proposição, de autoria da ilu5!:re Senadora
Benedita da Silva, tem por objetivo acte~~Centar parágrafos ao artigo 59 do Decreto-Lei n2 7.~1.-d~-~-1
de junho de 1945 (Lei de Falências), que estabelece
a competência do síndico, sob a imediata direção e
superintendência do Juiz, para exercer a adminiStração da falência.
Nos termos do projeto, os empregados da empresa falida poderão eleger entre si um representante, que participará de todos os atos ou delitJerações de falência, com vistas a assegurar a satisfação dos créditos de natureza trabalhista.

11- Da Constitucionalidade e Juridicldade
A matéria é da éompetência legislativa privativa
da União, tendo em vista o que estabelece o inciso I
do artigo 22 da Constituição Federal.
. Está compreendida nas atribuições do Congresso Nacional, a teor do artigo 48 da Carta Magna
A iniciativa parlamentar é legítima, de conformidade oom o disposto no artigo 61 do.texto constitucional.
Não há, de outra parte, vícios de técnica legislativa na proposição.

III- Voto
O projeto tem por objetivo petmitir aos empregados da empresa falida participação nos atos e deliberação da massa, tendo em vista a satisfação dos
créditos de natureza trabalhista
Recaindo a escOlha do síndico sobre os maiores credores do falido ou, na hipótese de sua recusa,
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sobre pessoa estranha à empresa, ·parece bastante
razoável o acompanhamento da administração da
massa por representante dos trabalhadores.

"Art. 59 ..................................................

§ 12 Os empregados da empresa falida

A interveniência desse representante concorrerá para uma efiCiente administração, resultando
maior probabilidade de satisfação dos créditos trabalhistas.

poderão eleger entre si representante legal
para acompanhar todas as fases do processo, com pleno acesso a t~ Õs atos ou deliberações da falência, com o fim de assegurar a satisfação dos créditos de natureza trabalhista

No entanto, a redação original do projeto enseja a interpretação de que o representante dos trabalhadores dividirá a administração da massa falida
com o síndico, o que poderia comprometer a celeridade do processo.

§ 22 Em caso de decisão que possa lesar os interesses dos empregados, o fato
será comunicado pela parte interessada ao
Juiz, que suspenderá imediatamente o efeito
de todos os atos e deliberações concernentes.

Parece-nos conveniente melhor esclarecer a
participação do representante dos empregados, que,
nos termos em que propomos, poderá acompanhar
todas as fases do processo, com acesso a todos os
atos ou deliberações da massa, denunciando ao Juiz
as decisões que possam lesar os interesses dos empregados, o qual, julgando a denúncia procedente,
determinará a suspensão dos efeitos delas decorrentes.

§ 32 Havendo qualquer procedimento
do síndico visando restringir ou impedir a
plena observância do que prescreve o § 12 ,
o Juiz, uma vez recebida a denúncia da parte interessada, determinará, no prazo de vinte e quatro horas, a substituição do síndico e
a nulidade de todos os atos ou deliberações
constantes da denúncia.

Ao sfndico caberá permitir o pleno acesso do
representante dos empregados aos atos e deliberações da massa, sob pena de destituição pelo
Juiz.
Essa solução nos parece a mais adequada,
ao manter a já consagrada administração da massa falida pelo síndico nomeado pelo Juiz, ao
tempo em que possibilita aos empregados uma
fiscalização mais efetiva sobre a referida administração.
Pelos motivos expostos, manifestamos-nos
pela aprovação do projeto, na forma do substitutivo
que apresentamos.

§ 42 O representante legal dos empregados praticará todos os atos em nome destes, necessitando de poderes especiais apenas para receber valores ou dar quitação
dos créditos trabalhistas.
§ 52 A eleição ou destituição do representante legal dos empregados, deverá ser
realizada em assembléia em que estejam
presentes pelo menos meThiJ!e mais um dos
empregados da empresa fafida.•

-Emenda nli1-CCJ
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 12
(SUBSTITUTIVO), DE 1995
Altera a redação do art. 59 do Decreto-Lei nR 7.661, de 21 de junho de 1945
(Lei de Falências), e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 59 do Decreto-lei nR 7.661, de 21
de junho de 1945, passa a vigorar com a seguinte
redação:
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§ 52 Esta Lei entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 3 2 Revogam-se as disposições em contrá-

rio.
Sala da Comissão, 7 de maio de 1997.- Bernardo Cabral, Presidente - José Fogaça, RelatorJefferson Peres - Roberto Freire- Lúcio Alcântara- Josaphat Marinho - Esperldião Arnln - Pedro
Simon - José Eduardo Outra - Antônio Carlos
Valadares- José Fogaça- Romeu Tuma.
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TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, SOBRE O PROJETO DE LEI
DO SENADO N!l12, DE 1995
PROJETO DE LEI DO SENADO N 2 12
(SUBSTITUTIVO), DE 19~5

Altera a redação do alt 59 do Decreto-Lei n2 7-661, de 21 de junho de
1945 (Lei de Falências), e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O art. 59 do Decreto-Lei n2 7.661, de 21
de junho de 1945, passa a vigorar com a seguinte
redação:

•Art. 59. -···-················-·--····-················..

§ 12 Os empregados da empresa aliada poderão eleger entre si representante legal para acompanhar todas as fases do processo, com pleno acesso a todos os atos
deliberações da falência, com o fim de assegurar a satisfação dos créditos de natureza
trabalhista.
§ 2'1 Em caso de decisão que possa lesar os interesses dos empregados, o fato
será comunicado pela parte interessada ao
Juiz, que suspenderá imediatamente o efeito
de todos os atas e deliberações concernen-

tes.
§ 32 Havendo qualquer procedimento
do síndico visando restringir ou impedir a
plena observância do que prescreve o § 12,
o Juiz, uma vez recebida a denúncia da parte interessada, determinará, no prazo de vinte e quatro horas, a substituição do síndico e
a nulidade de todos os atos ou deliberações
constantes da denúncia.
§ 42 Representarite \fegal dos e~pre
gados praticará todos os atos em nome desses, necessitando de poderes especiais
apenas para receber valores ou d~r quitação
dos créditos trabalhistas.
·
§ 52 A eleição ou destituição do representante legal dos empregados, deverá ser
realizada em assembléia em que estejam
presentes pelo menos metade mais um dos
empregadosdaempresa fa!iada."
Art. 2'1 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação_
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.

Sala da Comissão, 7 de maio de 1997.- Senador Bernardo Cabral, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA,
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUICÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual,
eleitoral agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do
trabalho;
li-desapropriação;
III - requisições civis e militares, em caso de
iminente perigo e em tempo de guerra;
N - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;
V- serviço postal;
VI - sistema monetário e de medidas, tftulos e
garantias dos metais;
VIl - política de crédito, câmbio, seguros e
transferência de valores;
VIII- comércio exterior e interestadual;
IX- diretrizes da política nacional de transportes;
X - regime dos portos, navegação lacustre, fluvial, marítima, aérea e aeroespacial;
XI - trãnsito e transporte;
XII -jazidas, minas, outros recursos minerais e
metalurgia;
XIII- nacionalidade, cidadania e naturalização;
XIV- populações indígenas;
XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros;
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições para o exercício de profissões;
XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensória Pública do Distrito Federal e
dos Territórios, bem como organização administrativa destes;
XVIII - sistema estatfstico, sistema cartográfiCO
e de geologia nacionais;
XIX - sistemas de poupança, captação e ga-

rantia da poupança popular,
XX- sistemas de consórcios e sorteios;
XXI- normas gerais de organização, efetivos,
material bélico, garantias, convocação e mobilização
das policias militares e corpos de bombeiros militares;
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XXII - competência da polícia federal e das polícias rodoviária e ferroviária federais;
XXIII- seguridade social;
XXIV- diretrizes e bases da educação nacional;
XXV - registres públicos;
XXVI- atividades nucleares de gualquer natureza;
XXVII - 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;
XXVIII - defesa territorial, defesa aeroespacial,
defesa marítima, defesa civil e mobilização nacional;
XXIX- propaganda comercial.
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo.
Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a
sanção do Presidente da República, não exigida
esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor
sobre todas as matérias de competência da União,
especialmente sobre:
I - sistema tributário, arrecadação e distribuição de rendas;
11 - plano plurianual, diretrizes orçamentárias,
orçamento anual, operações de crédito, dívida pública e emissões de curso forçado;
III - fucação e modificação do efetivo das forças
Armadas;
IV - planos e programas nacionais, regionais e
setoriais de desenvolvimento;
V - limites do território nacional, espaço aéreo
e marítimo e bens do domínio da União;
VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios ou Estados, ouvidas
as respectivas Assembléias Leqislativa;
VIl - transferência temporária da sede do Governo Federal;
VIII- concessão de anistia;
,
IX - organização administrativa,: judiciária, do
Ministério Público e da Defensaria Pública da União
e dos Territórios e organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal;
X - criação, transformação e extinção de cargos, empresas e funções públicas;
XI - criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública;
XII -telecomunicações e radiodifusão;

.
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XIII - matéria financeira, cambial e monetária,
instituições financeiras e suas operações;
XIV - moeda, seus limites de emissão, e montante da dívida mobiliária federal.
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e
ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da
Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao
Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores,
ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos,
· na forma e nos casos previstos nesta Constituição.
§ 12 São de iniciativa privativa do Presidente da
República as leis que: .
I - fiXem ou modifiquem os efetivos das Forças
Armadas;
11 -disponham sobre:
a) criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;
b) organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos e
pessoal da administração dos Territórios;
c) servidores públicos da União e Territórios
seu regime jurfdico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade;
d) organização do Ministério Público e da Defensaria Pública da União, bem corno normas gerais
para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, do Distrito Federal e dos
Territórios;
e) criação, estruturação e atribuições dos Ministérios e órgãos da administração pública.
§ 22 A iniciativa popular pode ser exercida pela
apresentação à Câmara dos Deputados de projeto
. de leis subscrito por, no mínimo, '!m por ~nto do
eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco
Estados; com não menos de três décimos por cento
dos eleitores de cada um deles.
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS
TERMOS DO ART. 250 DO ·
REGIMENTO INTERNO

OF. N° 60/97/CCJ
Brasília, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que
em Reunião realizada em 7-5-97 esta Comissão de-
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liberou pela aprovação, nos termos de substitutivo
que oferece, do pls n• 12, de 1995, de autoria da
Sr!! Senadora Benedita da Silva, que "altera a redação do art. 59 do Decreto-Lei n• 7.661, de 21 de
junho de 1945 (lei de falências), e dá outras providências.
Cordialmente, Senador Bemardo,cabral, Presidente da Comissão de Constituição, 'Justiça e Cidadania.
REQUERIMENTO
Senhor Presidente,
Nos termos dos arts. 92 e 281 do Regimento
Interno do Senado Federal, requeiro dispensa de interstício para imediata apreciação, em turno suplementar, do Substitutivo oferecido ao PLS n2 12195.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1997. - Senador José Fogaça.
PARECER N2 263, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justi-

ça e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do
Senado n• 49, de 1996, de autoria do Senador Ney Suassuna, que "toma indisponíveis os bens dos devedores, e de seus
representantes legais, das instituições f"tnanceiras sob o regime de intervenção, liqüidação extrajudicial ou administração
especial temporária, ou envolvidas em processo de fusão ou incorporação motivada
por insolvência, e dá outras providências".
Relator: Senador Roberto Requião
1- Relatório

Diz o projeto sob exame, de ~utoria do ilustre
Senador Ney Suassuna, que ficarão indisponíveis os
bens dos devedores, e de seus representantes legais, das instituições financeiras submetidas aos regimes de intervenção, liqüidação extrajudicial ou de
administração especial temporária, ou envolvidas em
processo de fusão ou incorporação motivada por insolvência, enquanto não resgatados os respectivos
débitos.
A justificação baseia-se em que a legislação, hoje sedida em medidas provisórias pendentes de aprovação, prevê apenas a indisponibilidade de bens para os controladores de instituições financeiras que entrem nas situações

acima consideradas, não contemplando, entretanto, os seus devedores.
Desta forma, fica inviabilizada a recuperação
dos prejuízos causados aos acionistas minoritários, tenha ou não havido fraude em operações
patrimoniais -outlnanceiras. O ilustre autor destaca, a propósito, os empréstimos engendrados
para não serem pagos com a finalidade de repartirem ocultamente seu produto com diretores ou
controladores.
No prazo regimental, não foram oferecidas
emendas.
11 - Constitucionalidade

Salvo melhor juízo, o projeto enfrenta óbices
constitucionais.
·

O primeiro deles diz respeito ao fato de que,
por se relacionar ao Sistema Financeiro Nacional, a
matéria se subsume ao disposto no art. 192 da
Constituição Federal, sujeitando-se, portanto, à obrigatoriedade de que assuma o status de lei complementar.
Seria, portanto, mera inconstitucionalidade formal, perfeitamente solúvel desde que o proieto passasse a obedecer a tramitação própria àquela modalidade legislativa.
Ocorre, entretanto, que o Supremo Tribunal
Federal, chamado a apreciar a questão do limite
de juros de 12%, objeto do § 32 do mesmo art.
192, decidiu que o assunto depende da promulgação da lei complementar prevista no caput do artigo, para regular, precisamente, o sistema financeiro nacional. E que tal lei complementar terá de ser
única, para regular, de uma só vez, todo o conteúdo do artigo, de seus-oito incisos e de seus Ires parágrafos.
O segundo óbice vincula-se ao direito de propriedade, finnemente enraizado na tradição jurídica
brasileira e emenado claramente do art. &1, inciso
XXII como parte dos direitos e garantias individuais e
repetido na regulação da ordem econômica e financeira, no art. 170, inciso 11.
Nos termos do Código Civil (art. 524) a propriedade compreende os direitos de posse, uso, gozo e
disposição do bem.
Verdade que o direito à propriedade não é absoluto nem ilimitável. No próprio inciso XXIII do mesmo art. SO, bem assim o inciso III do art. 170, consta
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a ressalva de que a propriedade atenderá a sua função social. As decorrentes limitações surgem corno
balizas institucionais ao exercício do' direito em concreto, e não como negativas ao direito, por questão
até de coerência lógica.
As restrições, em geral emariadas·· da própria
Constituição, são justificadas, sempre, por interesses
superiores da sociedade ou da boa convivência e devem ser delineadas em legislação própria que procure
não atingir ao instituto em seu âmago, sob pénã de in- ·
validação da norma constitucional garantidora.
Se a noção da função social é contrabalanço
do absolutismo do direito de propriedade, balizando
eventuais excessos que resuHariam do liberalismo
total e tolhendo o sentido eventualmente egoístico
de seu titular, é necessário sempre ter em vista que
a gradação das limitações à propriedade é o primeiro identificador da orientação filosófiCa do Estado se totalitário ou liberal:
Na visão de Garlos Alberto Brittar, "Um
regime equilibrado se encontra na atual Carta,
que, em várias passagens, demonstra claramente a opção pela democracia e a influência
do elemento social em sua formulação, pois,
se de um lado, reconhece, por expresso, o direito em questão em vários textos (••.) de outro, submete-o à sua função social, ditando
parãmetros para conceituação dessa noção."(O Direito Civil na Constituição de 1988,
Ed. Rev. dos Tribunais, 1990, pág. 155).
Já na pág. 157: "A doutrina particulariza, a par das restrições constitucionais e civis, as administrativas, para a defesa do patrimônio histórico; da fauna, das florestas,
das minas, do desenvolvimento urbano; as
de cunho militar; as eleitorais; as penais e as
de proteção a certos setores (indústria, comércio, lavoura). Mas $mpre se ressalva,
nessas limitações, o direito à indenização,
para efeito de recomposição do patrimônio
do interessado.. ." (o grifo não é ~o origina~.
Objetivamente o projeto trata de uma limitação
importante ao direito de propriedade do cidadão que,
sendo devedor de urna instituição financeira, é surpreendido pela ocorrência de intervenção, liquidação
ou fusão. A intenção subjacente à norma proposta é
forçá-lo à quitação imediata do débito, a fim de retomar a disponibilidade de seu patrimônio. Parte-se da
premissa de que a indisponibilidade lhe causará embaraços e prejuízos, donde se espera que tudo fará
se livrar do gravame.
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O ponto capital aqui é saber se 19ssa restrição
de direito é tradução legítima da autorização constitucional sob_ªégi<je da função social da propriedade. Ou seja: será função social da propriedade garantir com sua indisponibilidade a correta quitação
de um débito bancário junto a uma instituição que
foi à bancarrota? Ou por outra: a necessidade de
reerguer um banco falido ou a necessidade de detectar alguns empréstimos fraudulentos será um
valor social tão importante que exija o trancamento
brusco do patrimônio de milhares e milhares de
mutuários?
Parece mais que razoável inclinar-se pela resposta negativa. Não se olvide que, para se tomar devedor da instituição financeira, o cidadão ofereceu
as garantias que lhe foram exigidas. Em muitos casos, aliás, essas garantias já são reais, isto é, vinculadas a parcelas de patrimônio do mutuário. Abstraída a hipótese de fraude, onde sempre estão presentes a conivência e a cumplicidade entre instituição e
mutuário, todo título de crédito tem sua via de executabilidade. Se as garantias são insufiCientes, em
princípio a culpa é da instituição, que terá feito gestão temerária e assumido riscos desproporcionais, e
não do tomador do empréstimo.
Além disso, a intenção declarada do projeto é a
de coibir os empréstimos fraudulentos. Sucede que,
normalmente, a porcentagem de empréstimos operacionais fraudulentas que vêm a lume quando da
derrocada de uma instituição é ínfima em relação ao
conjunto deles. O projeto lança a sombra da suspeita indiscriminadamente sobre todos os mutuários e o
ônus da indisponibilidade de seus bens, quando os
visados são uns poucos em dezenas ou centenas de
milhares.
Vislumbra-se aqui, inclusive, ofensa ao princípio .de que todos são inocentes até prova .em contrário. A pena de indisponibilidade dos bens é aplicada
abruptamente, pela simples possibilidade de que,
tendo-se feito um empréstimo num banco que se tornou insolvente, tal e!J1préstimo venha, posteriormente, apresentar caráter fraudulento. Todos são culpados até prova em contrário.
·
.'
: ..
Por tal motivo claramente caracterizada a injuridicidade, emerge, possivelmente, ofensa ao inciso
LVII do art. 5° da Constituição: "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória".
Por úHimo, haveria de se cogitar do' ressarcimento dos prejuízos causados pela indisponibilidade. É princípio assente que a limitação ao direito de
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propriedade, por razões sociais, não significa, necessariamente sacrifício do proprietário, daí porque
sempre deve estar presente a reparação proporcional ao prejuízo.
III- Mérito
A intenção do ilustre autor do projeto é a melhor possível. Com efeito, a cada episódio de crise
em instituição financeira, a nação é afrontada com
notícias de que os controladores e administradores praticaram atos de transferência e ocultamente
de património, normalmente disfarçados sob a forma de empréstimos que, obviamente, nunca serão
pagos.
Em decorrência, há prejuízos para acionistas,
para os aplicadores, para a economia envolvente à
instituição e, principalmente, para o erário público,
que é obrigado a injetar somas monstruosas na tentativa de salvaguardar o ·cidadão indefeso e de evitar
que a crise se propague para todo o sistema financeiro e para o sistema econômico.
O normal, nesses casos, é de os inquéritos
se alongarem indefinidamente, face à própria complexidade e aos meandros do mercado financeiro
(muitas das vezes com conexão internacional),
sem que se consiga colidir meios concretos de
prova das fraudes ou meios de recuperação dos
valores desviados.
Em resumo, prejuízo para a sociedade e impunidade para os delinquentes de colarinho branco.
Em princípio, portanto,a idéia de bloquear os
bens de todos os devedores da instituição financeira insolvente parece a ideal para cortar o mal
pela raiz. Todos os empréstimos ficariam imediatamente garantidos pelo património total dos tomadores. E assim, estaria automati~ente garantida a
recuperação de todos os empréstimos - inclusive os
fraudulentos.
Entretanto, afora as anotaçoes ant~edentes,
sobre os aspectos de constitucionalidade, impossível
deixar de dizer que, ironicamente, o que seria a
grande virtude do projeto é o próprio mal que o condena: seu rigor draconiano.
De fato, entre dezenas ou centenas de milhares de operações pendentes de pagamento no momento da liquidação de uma instituição, apenas
umas poucas, normalmente são inquinadas de fraudulentas. Ora, ao atingir todo o universo de devedores com o fim precípuo de colher os poucos frauda-

dores, corre-se o risco de (Jraticar uma injustiça inominável.
Mais que isso, dependendo do porte da instituição e seu nível de inserção na economia, o risco
passa a ser, concretamente, o de causar uma paralisia nas transações comerciais e financeiras, potencializando crise económica de proporções inestimáveis e caos social.
Pelo projeto, ficariam indisponíveis todos os
bens de todos os devedores. Ao se falar em todos
os bens é necessário lembrar que não apenas os
imóveis seriam alcançados, mas, também, por
exemplo, os bens móveis em geral, os saldos bancários (inclusive de poupança), os títulos de crédito, títulos patrimoniais (ações, apólices etc.). Em se tratando de pessoas jurídicas, seriam alcançados os
bens do ativo circulante, isto é, as próprias mercadorias objeto do negócio.
O pior é que, sequer a eficácia do remédio seria garantida. Os fraudadores, evidentemente, se
cercariam de cuidados tais que não fossem atingidos
pela indisponibilidade de bens. Bastaria, por exemplo, que os empréstimos fossem concedidos a pessoas fiCtícias ("fantasmas"), ou sem património ("laranjas"), ou, ainda, que os bens fossem transferidos
para o exterior.
Poderia suceder, então, a pior das situações:
apenas os tomadores de empréstimos honestos e
de boa fé seriam os atingidos. Parafraseando o
dito popular, a violência do remédio mataria o paciente mas, nem por isso, conseguiria eliminar a
doença.
'
Sem embargo de se reconhecer a gravidade
do problema e a necessidade de encontrar uma
solução que, contudo, não seja tão drástica e arriscada, o projeto não está em condições de ser
aprovado antes de estudos mais aprofundados. Os
aspectos de constitucionalidade levantadas impedem, no caso, a apresentação de emendas que
amenizem o caráter excessivamente exasperante do
projeto.
- IV-Voto
Pelas razões expostas, o Relator vota pela rejeição e arquivamento do projeto.
Sala das Comissões, em 7 de maio de 1997.Bernardo Cabral, Presidente - Roberto Requião,
Relator- Lucio Alcantara·- Pedro Simon- José
Fogaça - Esperidião Amim - Josaphat Marinho Roberto Freire - José Eduardo OUtra - Ramez
Tebet- José Bianco- Jefferson Peres- tris Rezende- Romeu Tuma- Antônio Carlos Magalhães.
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058/97/CCJ
Brasília, 8 de maio de 1997

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. ExA que
em reunião realizada em 7-5-97 esta Comissão deliberoo-peia rejeição do PLS n2 49, de Ül96, de autoria do Senador Ney Suassuna, que "toma indisponíveis os bens dos devedores, e de seus representantes legais, das instituições financeiras sob o
regime de intervenção, liquidação extrajudicial ou
administração especial temporária, ou envolvidas em
processo de fusão ou incorporação motivada por insolvência, e dá outras pro;,idências".
Cordialmente - Senador Bernardo Cabral Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
·
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA GERAL DA MESA
Constituição Federal
TITULO 11
Dos Direitos e Garantias Fundamentais
CAPíTuLO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
(Art. 5")
Art. 52 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
-XXII- é garantido o direito de propriedade;
XXIII - a propriedade atenderá a sua função
social;
LVII - ninguém será considerado culpado até o
trânsitp em julgado de sentença penal condenatória;
~TITULO VIl
\
Da Ordem Econômica e Financeira
Capítulo 1- Dos Princípios Gerais
da Atividade Econômica
(Art.170)
Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existência digna, confonne
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
I -soberania nacional;
11 - propriedade privada;
III- função social da propriedade;
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IV - livre concorrência;
V- defesa do consumidor,
VI - defesa do meio ambiente;
VIl - redução das desigualdades regionais e
sociais;
VIII - busca do pleno emprego;
IX - tratamento favorecido para as empresas
de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras
e que tenham sua sede e administração no País.
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre
exercício de qualquer atividade económica, independentemente de autorização de órgãos públicos,
salvo nos casos previstos em lei.
CAPÍTULO IV
Do Sistema Financeiro Nacional
* Art. 192. O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, sobre:
I -a autorização para o funcionamento das instituições financeiras, assegurado às instituições bancárias oficiais e privadas acesso a todos os instrumentos do mercado financeiro bancário, sendo vedada a essas instituições a participação em atividades não previstas na autorização de que trata este
inciso;
11 - autorização e funcionamento dos estabelecimentos de seguro, resseguro, previdência e capitalização, bem como do órgão oficial fiscalizador,
III -as condições para a participação do capital
estrangeiro nas instituições a que se referem os incisos anteriores, tendo em vista, especialmente:
a) os interesses nacionais;
b) os acordos internacionais;
IV - a organização, o funcionamento e as atribuições do Banco Central e demais instituições financeiras públicas e privadas;
V - os requil!itOS para a designação de membros da diretoria do Banco Central e demais instituições financeiras, bem como seus impedimentos
após o exercício do cargo;
VI - a criação de fundo ou seguro, com o objetivo de proteger a economia popular, garantindo créditos, aplicações e depósitos até determinado valor,
vedada a participação de recursos da União;
VIl - os critérios restritivos da transferêQcia de
poupança de regiões com renda inferior à média nacional para outras de maior desenvolvimento;
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VIII - o funcionamento das cooperativas de
crédito e os requisitos para que possam ter condições de operacionalidade e estruturação próprias das
instituições financeiras.
§ 12 A autorização a que se referem os incisos
I e 11 será inegociável e intransferível permitida a
transmissão do controle da pessoa jurídica titular, e
concedida sem ônus, na forma da lei do sistema financeiro nacional, a pessoa jurídica cujos diretores
tenham capacidade técnica e reputação ilibada, e
que comprove capacidade económica compatfvel
com o empreendimento.
§ 2" Os recursos financeiros relativos a programas e projetes de caráter regional, de responsabilidade da União, serão depositada em suas instituições regionais de crédito e por elas aplicados.
§ 311 As taxas de juros reais, nelas inclufdas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou
indiretamente referidas à concessão de crédito, não
poderão ser superiores a doze por cento ao ano; a
cobrança acima deste limite será conceituada como
crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, nos termos que a lei determinar.
EC 1SI96.

CÓDIGO CIVIL
Lei n2 3.071, de 1!1..1-1916, atualizada e
acompanhada de Legislação Complementar, Súmulas e fndices Sistemático e AHabético - Remissivo do Código Civil, Cronológico da Legislação e Alfabético da Legislação Complementar, da
Lei de Introdução e das Súmulas.
TITuLO 11
Da Propriedade em geral
.. Vide Constituição Federaj de 1988, arts. 5!!,
XXII, XXIII, XXIV, XXV XXVI E 68 das disposições
Transitórias.
Art. 524. A lei assegura ao proprietário o direito
de usar, gozar e dispor de seus bens e! de reavê-lo
do poder de quem quer que injustamente os possua.
PARECER N2 264, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais
ao Projeto de Lei do Senado n2129195, de
autoria da Senadora Benedita da Silva,
que "regulamenta o procedimento de tltu·
lação de propriedade imobiliária aos remanescentes das comunidades dos qui·

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

lombos, na forma do art. 68, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias".
Relator: Senador Nabor Júnior
O projeto em exame, de autoria da nobre Senadora Beneditcrdli'""Silva, objetiva disciplinar o procedimento de titulação imobiliária aos remanescentes das antigas comunidades dos quilombos, dando,
finalmente, cumprimento ao que dispõe o art. 68 do
ADCT, da Constituição Federal, verbls:
"Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes
os tftulos respectivos.•
Justiftcando a sua proposição, declara a autora
que o projeto de lei objetiva emprestar eficácia ao
mencionado art. 68, resgatando antiga dívida da Nação para com os remanescentes das comunidades
negras dos quilombos. E afirma, textualmente:
"Esse é, precipuamente, o objetivo do
projeto de lei que submetemos à elevada
_ ~~o-~~~ ill.J~ ~rta.gQ~~ Qfe~E!r _
um diploma normativo para a ação titulatória, que ora se impõe como dever do Estado Federal, inclusive com a focação dos prazos necessários a essa impostergável providência. •
A iniciativa se reveste de constitucionalidade
indiscutível e é propoSta na forma regimental, coerente com a bo-ª técnica. Reclama, todavia, a nosso
ver, alguns aperfeiçoamentos, para que não remanesçam dúvidas quanto à sua integral juridicidade e
à observância de cautelas indispensáveis à elaboração responsável das leis.
Assim, no-:i:Oncemente à própria conceituação
de remanescente das comunidades dos quilombos,
importa rever-se o critério puramente biológico em
que se fundamenta, pois são notórias as dificuldades
materiais e técnicas, apontadas pelos estudiosos,
para a sua determinação. Impõe-se, ainda, para o
atendimento dos objetivos constitucionais, o estabelecimento da relação de "continuidade social" entre
os membros dos originais grupos qualificados de
quilombos e os atuais grupos deles remanescentes,
continuidade essa concretizada em inequívoca identidade, sedimentada em valores e modo de vida, ao
longo de mais de 250 anos, desde a primeira rebelião historicamente efetiva, em Palmares. Os estudos realizados pela Fundação Palmares apontam fe-
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nômenos semelhantes ocorridos nos séculos XVIII e
XIX em diversos outros pontos do território nacional,
desde Oriximiná, no Pará, até Cafundó, em São
Paulo, passando pelos Kalungas de Goiás e pelo núcleo de Rio das Rãs, na Bahia. Embora não seja viável quantifiCar e localizar de imediato as.localidades
remanescentes e seus integrantes, ·sabe-se que estão em causa grandes e numerosas cdmunidades.
A exigência de "características étnicas e raciais", prevista no art. 42, simétrica à da "descendência", estabelecida no art. 2 2 , deve, portanto, ceder lugar a fórmula mais abrangente e expressiva da realidade interior desses grupos e populações, conforme
apontam modernos estudos das Ciências Sociais,
principalmente da Antropologia.
A identificação das comunidades, a discriminação das terras e a sua posterior delimitação deverão
ser feitas na forma prevista· pelas normas da Fundação Cultural Palmares, que coordenará o processo
em nível nacional, inclusive cumprindo seus estatutos, aprovados pelo Decreto n" 416, de 1D-1-92, em
seu art. 11, que destacam o objetivo de "promover e
apoiar a realização de ações, estudos, pesquisas
e outras atividades que objetivem identificar, recuperar e preservar os processos e testemunhos decorrentes das contribuições do povo negro e seus
descendentes na formação da Nação Brasileira" (grifos do Relator). .
O Projeto não menciona claramente se a titulação das terras ocorrerá de forma individual ou coletiva. Entendemos que esse procedimento deverá ser
feito, obrigatoriamente, abrangendo os seus grupos,
conforme as respectivas circunstãftCias de sobrevivência, sendo de todo prudente a inserção dessa determinação no texto legal.
Outra preocupação de grande monta, inclusive
para preservar a pureza e a intangiililii:lade dos direitos dos futuros postulantes, é a lia estabelecer-se
um critério concreto e objetivo na definição das terras a serem a eles contempladas, bem corno encaminhar os estudos preliminares quanto à! sua legitimidade. Para isso, a experiência, o alto cànceito nacional e internacional da Fundação Cultural Palmares e seus próprios estatutos, aprovados por Decreto do Presidente da República, hão de ser o ponto
de partida e o vetar dos processos de apuração e titulação da legitimidade para efeito de declaração de
posse - embora existam outros setores da administração pública que não podem ser ignorados e cuja
cooperação será valiosa para o cumprimento das tarefas afetas àquele órgão.
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t"elas razoes aauzraas, o nosso t"arecer e no
sentido da aprovação do Projeto de Lei do Senado
nº 129/95, na forma do seguinte Substitutivo:
Emenda N2 1 - CAS (Substitutivo)
PROJETO DE LEI DO SENADO N 2 129, DE 1995
Regulamenta o procedimento de titulação de propriedade imobiliária aos remanescentes das comunidades dos quilombos, na forma do art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O direito à propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, assegurado pelo art. 68 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal, se exerce de acordo com o
disposto nesta lei.
Art. 22 São considerados remanescentes dos
quilombos pessoas, grupos ou populações que, por
sua identidade histórica e cultural, exprimam aspectos humanos, materiais e sociais dos antigos refúgios de escravos assim denominados e que mantenham morada habitual nos sitias onde se originaram
as Comunidades.
Art. 3 2 O Poder Executivo efetivará, no prazo
de 90 (noventa) a 180 (cento e oitenta) dias, a contar
da promulgação desta lei, por intermédio da Fundação Cultural Palmares, os trabalhos para promover a
discriminação e delimitação administrativa das terras
ocupadas por remanescentes das comunidades dos
quílombos em todo o território nacional.
Parágrafo único. Para desempenhar a tarefa
incumbida pela presente lei, a Fundação Cultural
Palmares poderá requisitar informações, dados e
subsidies de outros órgãos da administração pública
em todos os níveis, podendo, ainda, solicitá-los a entidades e organizações científicas, sociais, comunitárias e religiosas.
Art. 4° Ressalvadas as hipóteses de reconhecimento universal e incontestável, conforme estudos
concluídos pela Fundação Cultural Palmares até a
data da sanção desta lei, os interessados no reconhecimento do direito de propriedade nela prescrito
deverão ingressar com pleito reivindicatório, através
de representante especialmente designado.
Parágrafo único. O representante da comunidade será o responsável pela apresentação .e justificação das
dO
pedido de reCOnhecimento
dos direitos à posse da terra pleiteada.

-razões seu
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Art. 52 Concluídos os procedimentos de reconhecimento e legitimação, o Poder Público, através
da Secretaria de Patrimônio da União, outorgará aos
ocupantes das terras os correspondentes títulos definitivos de propriedade, que produzirão todos os efeitos jurídicos, independentemente de transiÇão em
Registro Imobiliário urbano ou rural.;
Parágrafo único. As áreas tituladas às comunidades remanescentes de quilombos serão integradas ao patrirnônio cultural brasileiro, nos termos do
caput do art. 216 da Constituição Federal, fazendose assentamento das mesmas em escritura definitiva
com cláusula "pró indiviso', cabendo à Fundação
Cultural Palmares, dentro de suas atribuições ordinárias, dar-lhe proteção e controlar seu uso.
Art. 62 O processo administrativo de discriminação obedecerá, no que couber, às disposições da
lei n" 6.383, de 7 de dezembro de 1976, devendo se
consumar em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O presente projeto de lei objetiva emprestar eficácia plena ao art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988, resgatando antiga dívida da Nação para com os remanescentes das comunidades negras dos quilombos.
Os quilombos, como se sabe, constituem a
saga mais comovente da raça negra em nosso País,
materializada em esconderijos onde centenas - falase, mesmo, em milhares - de escravos se refugiavam da opressão e da violência prod~ pelos
primeiros colonizadores e seus ~ucessores nos rendimentos do nosso processo econômico.
Formas primitivas de organização comunitária,
sediadas no meio da mata bruta, essa)> povoações
fundavam-se na solidariedade e no respeito mútuo,
socializando a produção e o trabalho, esboçando os
primeiros sinais de uma República verdadeiramente
justa no Brasil.
Ocorre que, decorridos quase nove anos da
promulgação da Carta Maior, o desideratum de promover-se a titulação definitiva aos remanescentes
dos quilombos, das terras tradicionalmente pertencentes a seus ancestrais, até hoje, por absoluta inércia do Poder Executivo, não se realizou.
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Esse é, precipuamente, o objetivo do projeto
de lei que submetemos à elevada apreciação dos
ilustres Senadores: oferecer um diploma normativo
para a ação titulatória, que ora se impõe como dever
do Estado Federal, inclusive com a fixação indispensável dos prazos necessários a essa impostergável
providência.
No projeto procura-se caracterizar, de forma inquestionável, os remanescentes dos quilombos, concedendo-se ao Poder Executivo o prazo de 90 (noventa) dias para iniciar o processo de discriminação
administrativa de suas terras, que deverá ser concluído em período não superior a 180 (cento e oitenta) dias após a sanção da Lei pelo Presidente da República.
Intentou-se, ainda, evitar que terceiros (aproveitadores ou oportunistas) viessem a se benefiCiar
do direito constitucionalmente assegurado aos legftirnos sucessores das comunidades dos quilombos.
Daí, ressalvadas as hipóteses da incontroversibilidade da pretensão titulatória, exigem-se características
étnicas e culturais compatíveis com o direito invocado, além de histórico da ocupação e outros elementos de prova admissíveis para obtenção dos direitos
pleiteados.
Não se vejam esses requisitos, todavia, aliados
ao da morada habitual, como uma exorbitância à
vontade do constituinte originário, pois, evidentemente, o que se persegue é a perfeita execução de
seu mandamento e, principalmente, no caso, o respeito à natureza ética, dignificante e construtiva da
proposta da nobre Senadora Benedita da Silva. Mais
do que resgatar apenas a presença positiva da raça
negra na História do Brasil, o Projeto engrandece a
nação brasileira em sua mais alta e ampla concepção.
Considerando-se o elevado alcance social da
lei pretendida, além da condição econômica dos beneficiários, nenhum desses requisitos há de ser tomado, por paradoxal, como estorvo à efetivação de
pretensões legítimas ou de direito notória e tradicionalmente exercido. ·

É o Parecer.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1997. Ademlr Andrade, Presidente- Nabor Júnior, Relator- Marluce Pinto - José Roberto Arruda- João
França - Mauro Miranda - Abcfl8s Nascimento Valmir Campelo - BenE~ta da Silva (Abstenção)
- Osmar Dias- Gilvam Borges -Lúdio'CoelhoCasildo Maldaner - Leomar Quintanllha - Jonas
Pinheiro - Carlos Bezerra.
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DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

(Art. 250. Parágrafo único do Regimento Interno)
CQMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS

'

OFICIO N9 26/97-CAS

Brasília, 21 de maio de 1997
Nos termos do parágrafo 29, do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência,
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 129, de 1995, que "regulamenta o procedimento de titulação da propriedade imobiliária aos remanescentes dos quilombos, na forma do art. 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias",
nos termos de substitutivo que apresenta, (Emenda
n2 01-CAS- Substitutivo), em reunião de 14 de maio
de 1997.
Atenciosamente - Senador Ademir Andrade,
Presidente.
RELATÓRIO

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado n2
129195, que •regulamenta o procedimento

de titulação de propriedade imobiliária
aos remanescentes dos quilombos, na
forma do art. 68 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias•.
Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima
O projeto em exame, de autoria da nobre Senadora Benedita da Silva, objetiva estabelecer um
procedimento de titulação imobiliária aos remanescentes das antigas comunidades dos quilombos dando, finalmente, cumprimento ao que dispões o art.
68 do ADCT, da Constituição Federal, verbis:
-;:_ l "Art. 68 Aos remant\'scentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os tí.
!
tulos respectivos.•
Justificando a sua proposição, declara a autora
que o projeto de lei objetiva emprestar efiCácia ao
mencionado art. 68, resgatando antiga dívida da Na·
ção para com os remanescentes das comunidades
negras dos quilombos. Afirma, textualmente:
"Esse é, precípuamente, o objetivo do
projeto de lei que submetemos à elevada
apreciação dos ilustres Senadores: oferecer
um diploma normativo para a ação titulató-

ria, que ora se impõe como dever do Estado Federal, inclusive com a fixação dos prazos necessários a essa impostergável providência."
De constitucionalidade indiscutível, proposto
na forma regimental e versado em boa técnica, a iniciativa reclama, a nosso ver, alguns aperfeiçoamentos, para que não remanesçam dúvidas quanto à
sua integral juridicidade.
Assim, no concernente à própria conceituação
de remanescentes das comunidades dos quilombos,
será importante rever-se o critério biológico em que
se fundamenta, devido às dificuldades materiais e
técnicas, apontadas pelos estudiosos, para a sua
determinação. Relevante, para o atendimento dos
objetivos constitucionais, é estabelecer-se um "continuidade social" entre os membros dos diversos grupos qualificados de quilombos e os grupos sociais
de onde remanescem, continuidade essa concretizada em sua identidade básica, valores e modo de
vida
A exigência de •características étnicas e raciais", prevista no art. 42, simétrica à da "descendência", estabelecida no art. 22, deve, portanto, ceder lugar a fórmula mais abrangente e expressiva da realidade interior desses grupos e populações, conforme
apontam modernos estudos das Ciências Sociais,
principalmente da Antropologia
Quando do procedimento de discriminação e
demarcação dessas terras, entendemos ainda ser
imprescindível a participação da Fundação Cultural
Palmares, dentre cujos objetivos destaca-se o de
"promover e apoiar a realização de ações, estudos,
pesquisas e outras atividades que objetivem identificar, recuperar e preservar os processos e testemunhos decorrentes das contribuições do povo negro e seus descendentes na fonnação da Nação
Brasileira" (art. 11 do estatuto da Fundação Palmares, aprovado pelo Decreto n2 4/8, de 1Q-1-92, grifamos).
Embora o projeto não se refira claramente se a
titulação das terras ocorrerá de forma individual ou
coletiva, entendemos que esse procedimento poderá
ser feito de uma ou de outra forma, conforme as circunstâncias âe sobrevivência de cada grupo, sendo
de todo prudente assinalar-se essa possibilidade no
texto legal.
Pelas razões ora aduzidas, o nosso parecer é
no sentido da aprovação do referido projeto de lei,
na forma do seguinte substitutivo:
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Emenda n21-CAS

Justificação

PROJETO DE LEI DO SENADO N 2 129,
DE 1995 (SUBSTITUTIVO)

O presente projeto de lei objt:.tiva emprestar eficácia plena ao art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 1988, resgatando antiga dívida da Nação para com os remanescentes das comunidades negras dos quilombos.
Os quilombos, como se sabe, constlfuem a
saga mais comovente da raça negra em nosso País,
materializada em esconderijos onde centenas de escravos se refugiavam da opressão e da violência
produzidas pelos primeiros colonizadores.
Formas primitivas de organização comunitária,
sediadas no meio da mata bruta, povoações fundavam-se na solidariedade e no respeito mútuo, socializando a produção e o trabalho, e esboçando os primeiros sinais de urna República verdadeiramente
justa no Brasil.
Ocorre que, decorridos quase sete anos da
promulgação da Carta Maior, o desideratum de promover-se a titulação dêfinitiva aos rernanescentês.
Não se percebam esses requisitos, todavia,
aliados ao da morada habitual, como uma exorbitância à vontade do constituinte originário, pois, evidentemente, o que se persegue é a perfeita execução
de seu mandamento.
Considerando-se o elevado alcance social da
lei pretendida, além da condição econômica dos beneficiários, nenhum desses requisitos há de ser tornado, por paradoxal, como estorvo à efetivação de
pretensões legítimas ou de direito notório e tradicionalmente exercido.

Regulamenta o procedimento de titulação de propriedade Imobiliária aos remanescentes das comunlda~es dos quilombos, na fonna do art. 68 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O direito à propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, assegurado pelo art. 68 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal, se exerce de acordo com o
disposto nesta lei.
Art. 2 2 São considerados remanescentes das
comunidades dos quilombos pessoas, grupos ou
populações que, por sua identidade histórica e cultural, exprimam aspectos humanos, materiais e sociais
dos antigos refúgios de escravos assim denominados.
Art. 32 O Poder Executivo, no prazo de noventa
dias, a contar da promulgação desta lei, promoverá,
por intermédio do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA, a discriminação e demarcação administrativa das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos em
todo o território nacional.
Parágrafo único. É assegurado à Fundação
Cultural Palmares o direito de acompanhar todo o
procedimento de titulação previsto nesta lei, com
plenos poderes de representação dos interessados.
Art. 42 Os interessados devem, no reconhecimento do direito de propriedade, assegurado pela
Constituição, além das caracterfsticas sociais e culturais, apresentar um histórico da ocupação e elementos comprobatórios de posse para legitimar a
sua titulação definitiva
Art. 52 Concluída a discriminação, a. U.nião outorgará os correspondentes títulos deljnitivos de propriedade, que produzirão todos os efeitos jundicos, independentemente de transcrição no Registro lmobiflário.
Parágrafo único. A titulação de que trata este
artigo será coletiva, sempre que os remànescentes
vivam em comunidade, podendo ser outorgada em
nome de pessoa jurídica, se essa for a vontade da
maioria de seus habitantes.
Art. SI' O processo administrativo de discriminação obedecerá, no que couber, às disposições da Lei
n2 6.383, de 7 de dezembro de 1976, devendo se consumar em prazo não superior a cento e oitenta dias.
Art. 72 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 8" Revogam-se as disposições em contrário.

NOTA TÉCNICA N2174, DE 1997
Consulta 'Formulada pelo Senador
Ademir Andrade sobre o Projeto de Lei
do Senado n2 129, de 1995.
O Senador Ademir Andrade, ilustre presidente
da Comissão de Assuntos Sociais, formula a esta
Consultaria consulta com pedido de análisl;! sucinta
sobre o Projeto de Lei do Senado n2 129, ~1995.
De autoria da Senhora Benedita da Silva, referido PLS objetiva regulamentar o procedimento de titulação de propriedade imobiliária aos remanescentes das
comunidades dos quilombos, na forma do art. 68 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
O projeto foi distribufdo à C.A.S. a 27-4-95.
Findo o prazo regimental de cinco dias não foram apresentadas emendas.
A 11-5-95 foi designado Relator o Senador Ronaldo Cunha Uma.
A 26-10.95 é o processo devolvido à C.A.S.
com parecer do relator, opinando pela aprovação do
projeto, na forma do substitutivo que apresenta.
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Manifestamente esgotado o prazo da Comissão para deliberar sobre a matéria, requereu o seu
então Presidente, Senador Beni Veras, a 12-12-96,
sua inclusão em Ordem do Dia, na forma do art. 172,
inciso I, do Regimento Interno.
Esse o iter da tramitação do PLS n 2 129/95 até
, .·
o presente.
A 19-3-97', o ilustre Presidente do Sénado encaminha ofício ao Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais solicitando que referido projeto, listado dentre
inúmeros outros, seja submetido à apreciação desse
órgão técnico para ulterior deliberação do Plenário.
Entendemos, data venia, que referido expediente não desconsidera o Regimento Interno quando este determina a tramitação per saltum, se esgotados os prazos da comissão, elevando a matéria ao
ajuizamento do Plenário da Casa.
Se bem compreendemos o teor do Ofício n"
SFI252197, o que ali se pretende é a melhor infonnação
técnica do processo, a qual, sem sombra de dúuida, farsa-é, de modo mais detalhado, na Comissão especffica.
Em face dessas considerações, e salvo melhor
entendimento do ilustre Senador Presidente da
CAS., nada mais resta senão restabelecer a tramitação do PLS n 2 129195 nessa ilustrada Comissão
para, após a sua decisão, ser o mesmo apreciado
pelo Egrégio Plenário do Senado Federal.
Brasnia, 4 de abril de 1997.- Fran Costa rlgueiredo.- Consultor Legislativo.
REQUERIMENTO N2
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do artigo 172, I, do R.l. do
Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei do Senado n2 129 de 1995, que "Regulamenta o procedimento de titulação de propriedade
imobiliária aos remanescentes da comunidade dos
quilombos, na forma do art. 68 do ato das disposições constitucionais transitórias".
Sala das Sessões em - Senador Beni Veras,
Presidente da Comissão de Assu~os Sociais.

OF. N2 SF/252197
Em 19 de março de 1997

Exmo. Sr.

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

i

Senador Ademir Andrade
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
Senhor Presidente,
Ao final da Sessão Legislativa anterior foram
encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa os projetes da relação anexa, com a solicitação de serem inclufdos em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.
Tendo em vista que todas as proposições já
estão instrufdas com relatórios encaminhados pelos
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respectivos relatores para inclusão na pauta dessa
Comissão, enrareço a V. ExD submeter os projetes
em referência a esse órgão técnico, a fim de serem
posteriormente apreciados em Plenário devidamente
instruídos com seus pareceres.
Atenciosamente - Senador Antônio Carlos
Magalhães, Presidente.
REQUERIMENTO N2
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos artigos 92 e 281 do
Regimento Interno, a dispensa de interstício para
imediata apreciação, em turno suplementar, do
Substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado
n2 129 de 1995.
Sala das Comissões, 14 de março de 1997.Senador Abdias Nascimento.

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 126. Constituem património cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tornados individualmente ou em conjunto, portadores de
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira,
nos quais se incluem:
I -as formas de expressão;
11- os modos de criar, fazer e viver;
III- as criações científicas, artistas e tecnol6gicas;
IV - as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações
artístico-culturais;
.
V - os conjuntos urbanos e sftios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científiCO.
§ 12 O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimõnio cultural brasileiro, por meio de inventários, registres, vigilância, tombemento e desapropriação, e de outras
formas de acautelamento e preservação.
§ 22 Cabem à ·administração pública, na forma
da lei, a gestão da documentação governamental e
as providências para franquear sua consulta a quantos dela necessitem.
§ 32 A lei estabelecerá incentivos para a produção e o conhecimento de bens e valores culturais.
§ 42 Os danos e ameaças ao património cultural serão punidos, na forma da lei.
§ 52 Ficam tombados todos os documentos e
os sitias detentores de reminiscências históricas dos
antigos quilombos.

----------------------------------
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ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
An. 68. Aos remanescentes das comunidades
dos quilombos que estejam ocupando suas tenas é
reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.:
DECRETO N2 418, DE 10 DE JANEIRO DE 1992
Aprova o Estatuto da Fundação Cultural Palmares - FCP, e dá outras providências.
PARECER N1!265, DE 1997

Da Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania, sobre o Projeto de Lei do Senado rfl255, de 1995, de autoria do Senador
Sebastião Rocha, que altera o artigo 1.216,
da Lei rfl5.869, de 11 de janeiro de 1973Código de Processo Clvl~ bem c:omo o ~
ao IV do artigo 82 e o caput do artigo 22 da
Lel6.830, de 22 de setembro de 1980.
Relator: Senador José Blanco
1- Relatório
Encontra-se sob exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Projeto de Lei do Senado
n2 255, de 1995, que "Altera o artigo 1.216, da Lei n2
5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, bem como o inciso IV do artigo 82 e o caput do artigo 22 da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980."
O projeto, de iniciativa do nobre Senador Sebas- ··
tião Rocha, visa a eliminar da lei processual civil a gratuidade da publicação de despachos, intimações, atas
das sessões dos tribunais e notas de expediente dos
cartórios, exceto para os carentes de recursos, amparados pela Lei n2 1.060, de 5 de fevereiro de 1950.
A proposição em apreço não fo.ram oferecidas
emendas no prazo regimental, conforme consta do
registro aposto na respectiva folHa de tramitação do
projeto.
11 -Do Mérito e dos Aspecto Jurldicos
São inegavelmente procedentes o~ argumentos de que as publicações de natureza judicial acarretam custos para o Tesouro da União e dos Estados. É oportuno, portanto, adotar medida que possibilite implantar mecanismo de cobrança para que os
cofres federais e estaduais possam ser ressarcidos
dessas despesas.
Atualmente, o custo desse serviço não pode,
por força de lei, ser repassado ao usuário. Com as
modificações propostas, todavia, o setor público poderá cobrar valores compatíveis com a manutenção
do atendimento que presta.

Portanto, o aspecto principal que fundamenta o
projeto é de natureza eminentemente orçamentária
e, a nosso ver, necessita ser considerado no âmbito
do controle dos custos da administração da Justiça.
O projeto em tela propicia, portanto, maior austeridade com os gastos públicos, necessidade universal
do EstadO em todos os níveis de administração.
Cumpre registrar, ainda, que não foram detectados óbices jurídicos à tramitação da presente iniciativa.
Todavia, para tomá-la mais· abrangente, opinamos,
consoante o espírito das modifiCaÇÕes pretendidas,
pela inclusão do § 22 do art. 206 da Lei de Falências
{Decreto-Lei n~ 7.661, de 21 de junho de 1945), o qual
impõe a gratuidade das publicações nos seguintes termos: "Os Governos da União e dos Estados mandaláo
publicar, gratuitamente, nos respectivos órgãos ofiCiais,
no dia seguinte ao da entrega dos originais, os despachos, intimações e notas de expediente dos cartórios."
Por último, é conveniente corrigir o termo corresponsáveis do texto do art. 22 do projeto, por ter
havido erro de digitação.

III- Conclusão
Em consequencia dos argumentos expandidos,

é forçoso opinar favoravelmente à aprovação do
Projeto de Lei do Senado n2 255, de 1995, observadas as emendas seguintes.
EMENDA N 2 01 - CCJ
Dê-se à ementa do projeto a seguinte redação:
Altera o art. 1.216 da Lei n2 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo
Civil, o inc. IV do art. 8 2 e o Caput do art. 22
da Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980,
bem corno .o § 22 do art. 206 do Decreto-Lei
n2 7.661, de 21 de junho de 1945.
EMENDA N 2 02- CCJ
O art. 32 do projeto passa a ter a seguinte redação•. renumerando-se o atual e o s~bsequente:
Art. 3 2 O § do art. 206 do Decreto-Lei
7.661, de 21 de junho de 1945, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"§ 22 Os Governos da União e dos Estados mandarão publicar, nos respectivos
órgãos ofiCiais, no dia seguinte ao da entrega dos originais, os despachos intimações e
notas de expediente dos cartórios.•
n2

Sala da Comissão, em 7 de maio de 1997.Bernardo Cabral, Presidente - José Bianco, Relator
_ Lúcio Alcântara - Roberto Freire- Josaphat Marinho, com restrições _ Beni Veras -José Fogaça Jefferson Peres - Romeu Tuma - José Eduardo
Outra -lrís Rezende- Epitacio Cafeteira.
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TEXTO FINAL APROVADO PELA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N" 255, DE 1995.
PROJETO DE LEI DO SENADO N° 255, DE 1995
Altera o art. 1.216 da Lei n2 5.869, de
11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, o inciso IV do art. SI! e o caput do
art. 22 da Lei 6.830, de 22 de setembro de
1980, bem como o § 22 do art. 200 do Decreto-lei n2 7.661, de 21 de junho de 1945.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 111 O art. 1216 da Lei n2 5.869, de 11 de janeiro de 1973, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1216. O órgão da União e dos
Estados publicarão, no dia seguinte ao da
entrega dos originais, os despachos, intimações, atas das sessões dos tribunais e notas
de expediente dos cartórios.
Parágrafo único. A publicação de que
trata caput deste artigo será gratuita nos casos amparados·pela Lei n11 1.060, de 5 de
vereiro de 1950.•

ga dos originais, os despachos, intimações e
notas de expediente dos cartórios. •

Art. 42 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Sala da Comissão, 7 de maio de 1997.- Bernardo Cabral- Presidente.
OF. 52/97/CCJ
Brasnia, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos tennos regimentais comunico a V. EJc& que
em reunião realizada em 7-5-97 esta Comissão deliberou pela aprovação do PLS n2 255, de 1995, com as
Emendas n% 1 e 2- CCJ, de autoria do Senador Sebastião Rocha, que "altera o art. 1216, da Lei n2
5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo
CMI, bem como o inciso IV do art. SI! e o caput do art.
22 da Lei n2 6.830, de 22 de setembro de 1980".
Cordialmente - Senador Bernardo Cabral Presidente da COmissão de cOnstituição, Justiça e
Cidadania

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA

te-:

Art. 22 O inciso IV do art. 82 e o caput do art.
22 da Lei ns. 6.830, de 22 de setembro de 1980, passam.a vigorar.com a seguinte rédação:
"IV - o edital de citação será afiXado
na sede do Juízo, publicado uma só vez no
órgão oficial como expediente judiciário, com
prazo de 30 (trinta) dias, e contará, apenas,
a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida,
· a natureza da dívida, a data e 6 número de
inscriçao no Registro da Dívida Ativa, o ·prazo e o endereço da sede do Juízo, sendo o
valor da publicação cobrapo do sucumbente
e repassado à Imprensa dfiCial.•
"Art. 22 A arrematação será preceãtda
de edital, afixado no local de costume, na
sede do Juízo, e publicado em resumo uma
só vez, como expediente juãrciárici, no órgão
oficial, sendo valor da publicação cobrado do
sucumbente e. repassado à Imprensa Oficial. •
Art. 3 2 O § 2 2 do art. 206 do Decreto-lei n•
7.661, de 21 de junho de 1945,-passaa vigorar com
a seguinte redação:
22

"§
Os Governos da União e dos Estados mandarão publicar, nos respectivos
órgãos oficiais, no dia seguinte ao da entre-

DECRET~LEIN27~1,DE

21 DE JUNHO DE 1945 (•)
Lei.de Falências.
O Presidente da República, usando da atribuição
que lhe confere o art. 180 da Constituição, decreta:
LEI DE FAÜ:NCIAS
TITULO I
Da CaraCterização é Declaração da Falência
Art. · ~06.. ·As intimações serão feitas pessoalmente às partes ou ao seu representante leal ou procurador, por oficial de justiça ou pelo escrivão.
§ 12 No Distrito Fedelal e nas capitais dos Estados
ou erritÓrios, as intimações serão feitas pela ~ publicação dos ataS. no órgão oficial, -salvo aquelas que, por

r

preC:eito desta lei, devam ser feitas pessoalmente.
§ 22 Os Governos da União e dos Estados
mandarão publicilr, gratuitamente, nos respectivos
órgãos ofiCiais; no ·dia· seguinte ao da entrega dos
originais, os despachos, intimações e notas de expediente dos cartórios:
. LEI NS! 1.060, ~DE 5 DE FEVEREIRO DE 1950

Estabelece nonnas para a concessão
de assistência judiciária aos necessitados.
PARECER N!! 266, DE 1997

Da Comissão de Relações Exteriores sobre o Projeto de Decreto Legislativo n 2 13, de 1997, (n2 296196, na Câmara
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dos Deputados) que "aprova texto do Ajuste
Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Cientifica, Técnica e Tecnológica em
Matéria de Sanidade Agropecuária, celebrado entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República do Chile, em Brasilia, em 25 de rnar'90 de 1996".

'
Relator: Senador Jader Barbalho
1- Relatório

No Projeto de Decreto Legislativo n2 13, de
1997, {n2 296, de 1996, na Câmara dos Deputados)
que •aprova texto do Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Cientffica, Técnica e Tecnológica em Matéria de Sanidade Agropecuária, celebrado entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República do Chile, em Brasflia, em 25 de março de 1996" merecem destaque alguns pontos relevantes, comentados a seguir.
Conforme o objetivo do ajuste em análise, em
seu Art. 12 , as entidades executoras em ambos os
pafses comprometem-se a:
"a) detectar e dar prioridade a ações
de cooperação técnica em matérias de interesse comum com o objetivo de lograr um
melhor controle de pragas ou doençaS fitozoossanitárias existentes e facilitar o comércio de produtos agropecuários entre os dois
pafses;
b) elaborar planos para prevenir a introdução e propagação no território das partes, de pragas ou doenças frto-zoossanitárias sujeitos a regulamentos quarentenários,
bem como harmonizar, conforme o caso, os
seus limites de tolerância;
c) adotar as medidas técnicas e administrativas para que sejam .. observados os _
requisitos e condições fit~zoossanitários estabelecidos, nas respectivas legislações nacionais, visando facilitar a exportação e importação de produtos agropecufk>s entre
ambos os pafses;
. ·
d) estabelecer regras mútuas relativas
a aspectos de higiene e tecnologia no que
tange aos controles oficiais de produtos de
origem animal e vegetaL"
A cooperação será efetivada tanto através do
intercâmbio de informações técnicas, de legislação e
de pessoal técnico especializado, quanto pela definição de programas e tratamento fito-zoossanitário específicos.
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Cada pafs poderá "adotar, manter ou aplicar
qualquer medida fito-zoossanitaria ou de verificação
de resíduos para a proteção da saúde pública, animal e sanidade vegetal, consoante as normas da Organização Mundial de Comércio (OMC). Não obstante, terá direito de focar seus nfveis e proteção, desde
que com base nos princípios cientfficos e na análise
de risco". Também terá o direito de verificar se os
vegetais, animais e seus produtos •se encontram sujeitos a rigorosos acompanhamentos no campo fitozoossanitário, em atendimento ao cumprimento das
exigências de importação" da outra parte•. Ambos
países também devem indicar, de comum acordo, as
regiões onde se efetuarão os trabalhos de cooperação e os projetas técnicos. (Art. IV)
Ainda no ajuste em análise.• merece destaque o
compromisso dos países em notifiCar: as mudanças
na situação zoossanitária, tais como o aparecimento
de doenças; as modificações na situação frtossanitária, tais corno o surgimento de pragas quarentenárias ou propagação de pragas sob controle oficial; os
achados de importância epidemiológica; as alterações nas normas fito-zoossanitárias vigentes, capazes
de afetar o intercâmbio comerCial dos produtos agropecuários. (Art. VIl)
A validade do Ajuste será de um ano; podendo
ser alterado pelos países contratantes mediante. notificação escrita. para finalizar, é importante lembrar
que, conforme o Art. VI, na elaboração dos requisitos sanitários e fitossanitários, além das normas nacionais, serão consideradas as normas.do "Acordo
sobre a Aplicação de M"edidas Sanitárias e Fitossanitárias da Organização Mundial do Comércio (OMC)
e, em conseqüência, do Código Zoossanitário Internacional do Escritório Internacional de Epizootias
(OIE), da Convenção Internacional de Proteção de
Plantas da Organização das Nações Unidas para a
Agricultura e Alimentação (FAO)- e do Códex Alimentarius. Ademais, devem ser consideradas as
normas e diretrizes emanadas do Comitê de Sanidade Vegetal (COSAVE) e do Comitê Regional de Sanidade Animal (CORESA) do Cone Sul".
A Exposição de Motivos n" 267/DPB/DAIMIRE-EAGR, de 1996, informa que •o referido Ajuste tem como principal escopo o incremento do intercâmbio comercial de produtos agrfcolas e pecuários,
bem como a cooperação técnica nos aspectos fitossanitários e zoossanitários entre o Brasil e o Chile".
A referida Exposição de Motivos enfatiza ainda a necessidade de obediência as normas sanitárias e fitossanitárias, expressa no Acordo sobre Aplicação
de Medidas Sanitárias e Fitossanitârias, resultado da
Rodada do Uruguai do GATT.
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Na Câmara dos Deputados a matéria foi apreciada e aprovada nas Comissões de Relações Exteriores, de Agricultura e Política Rural e de Constituição e Justiça e de Redação.
É o relatório.
11- Voto do Relator..
Acordos internacionais sobre sanidade de produtos vegetais e animais revestem-se de grande importância na expansão do comércio mundial, pois
muitas das barreiras não tarifárias apresentadas
ocasionalmente por países importadores consideram
esse aspecto. A uniformidade de conceitos e de padrões de qualidade é uma necessidade para qualquer país que pretenda expandir sua presença nos
mercados agropecuários, tanto como exportador
quanto como comprador de produtos alimentícios.
No caso de Brasil e Chile, os dois países subscreveram o Acordo sobre Aplicação de Medidas Sanitárias e Fiio5sanitárias da Organização Mundial de
Comércio (OMC). Como os dois países mantém um
crescente comércio, com ênfase na produção agropecuária, a preocupação com as necessidades fitozoossanitárias são oportunas e relevantes, pois o
aumento do intercâmbio de plantas e animais aumenta, proporcionalmente, o risco da disseminação
de moléstias e pragas.
As importações do Brasil passaram de US$/FOB
94.253.088, em 1993, para US$/FOB 118.244.741, em
1994, e para US$/FOB 226.003.883, em 1996. No
mesmo perfodo, as exportações brasileiras evoluíram
de US$/FOB 47.366.980, em 1993, para US$1FOB
87.640.966, em 1996.
As iiTlp()rtações brasileiras de frutas chilenas
apresentaram Úm sensível crescimento no período
1993-1996, como por exemplo a de uvas frescas,
que passaram de US$/FOB 3.070.186 para
US$/FOB 24.645.016; a de ameixas e abrunhos
frescos, · de . US$2.603.920 para
US$/FOB
12.357.817 e a de frutas fre~s. que evoluiu de
US$1FOB2.749.949 para US$1FOB13.560.379. Esses dados apenas exemplificam o aumento das importações brasileiras de produtos agropepuários chilenos, que deve aumentar com a crescente integração comercial entre os países do Cone Sul.
As exportações brasileiras de produtos agropecuários para o Chile incluem café, milho, açúcar,
tabaco, cacau e suco de laranja, dentre outros. No
período 1993-1996 as exportações brasileiras de
açúcar refinado passaram de US$/FOB4.787.800
para US$/FOB 14.191.389; as de café em grão, de
US$/FOB 4.273.068 para US$1FOB10.056.465; de
suco de laranja, de US$/FOB902.844 para
US$/FOB 1.850.
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Embora não tenha ocorrido maior diversificação da pauta, o Chile é um mercado com potencial
para absorver muitos produtos agropecuários brasileiros, especialmente no contexto de aumento da integração regional.
Entretanto, cabe mais uma vez lembrar que,
embora extremamente importantes para o comércio,
esses acordos também protegem os mercados internos, pois as normas de sanidade fitozoossanitária
devem assegurar que os produtores rurais terão
suas atividades protegidas de pragas e doenças
exógenas e que os consumidores terão acesso a
produtos fiscalizados e sadios. Apenas a título de
exemplo, pragas importadas como o cancro cítrico e
o bicudo do algodão causaram grandes prejuízos à
agricultura brasileira, comprometendo a renda e até
mesmo a sobrevivência de milhares de produtores.
Considerando o processo de integração em andamento no Cone Sul, qualquer ação que agilize o
intercâmbio, mantendo a qualidade dos produtos e
preservando a sanidade fito-zoossanitária dos países participantes, merece ser apoiada pelos órgãos
decisórios dos governos envolvidos.

Do exposto, e por julgarmos relevante para a
agricultura brasileira o Projeto de Decreto Legislativo
n2 13, de 1997, que •aprova o texto do Ajuste Complementar ao Acordo Básico de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica em Matéria de Sanidade
Agropecuária, celebrado entre o Governo da Republica Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, em Brasília, em 25 de março de 1996" recomendamos a aprovação do mesmo, nos termos
em que foi apresentado.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1997. José

Samey, Presidente - Jader Barbalho, Relator- Emtlia Fernandes- Benedita da Silva- Lúdio CoelhoCarloa Wilson - Levy Dias - Abclias Nasc;!mento José Agripino- Humberto Lucena -Roberto Freire
-Bernardo Cabral- Bello Parga- Romeu Tuma.
PARECER N2 267, DE 1997
Da COmissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo n2 21, de 1997 (n2 336,
de 1996, na Câmara dos Deputados), que
•aprova o texto do Acordo sobre Serviços Aéreoa, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da Nova Zelândia, em Brasília, em
18 de junho de 1996".
'
Relator: Senador Guilherme Palmeira
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I -Relatório
Com base no art. 84, inciso VIII, da Constituição
Federal, o Senhor Presidente da Rep\Jblica, por intermédio da Mensagem n• 765, de 8 de agosto de 1996
(fls. 4), submete à consideração dos Senhores Membros do Congresso Nacional o texto· do Acordo sobre
Serviços Aéreos, celebrado entre o qovemo da República Federativa do Brasil e o Governo da Nova Zelândia, feito em Brasma. em 18 de junho de 1996. Acompanha o referido documento a coi'Jl)etente Exposição
de Motivos n• 361, de 6 de agosto de 1996, do Sr. Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Da exposição de motivos cumpre destacar o
seguinte:
"Por meio do instrumento em apreço, as Partes
se concedem reciprocamente o direito de operar
võos comerciais entre os respectivos territórios, cujas empresas aéreas poderão embarcar e desembarcar passageiros, carga e correio. Trata-se de um
acordo moderno, com um alto grau de flexibilidade,
permitindo inclusive o exercício de direitos de tráfego
de quinta fiberdade, isto é, o direito concedido a uma
das Partes, de transportar passageiros e carga entre
o território da outra Parte e terceiros países. Esse
conjunto de direitos constitui-se em ferramenta essencial para o maior incremento do comércio não somente com a Nova Zelândia, mas com todos os países da região.
Durante as conversações aeronáuticas em
Wellington, convencionou-se autorizar, de início, a
operação de até três freqüências semanais para
cada bandeira. O acordo não especifica, nem restringe, os pontos em territórios de terceiros países
que podem ser operados em regime de quinta liberdade, entendendo-se, entretanto, que o propósito
maior das operações é transportar passageiros e
carga entre os territórios dos dois países. •
· ~ Quando da sua regular·tratnitação na Câmara
dos Deputados, a matéria obteY8 aprovação unânime das suas comissões de Relações Exteriores,
Viação e Transporte e Justiça e Redação. Discutido
em turno único, o projeto foi aprovado fl61a Câmara
dos Deputados, chegando, após, ao Senado Federal, para exame e emissão do competente parecer.
É o relatório.
11- Voto do Relator
Trata-se de Acordo oportuno e conveniente aos
interesses nacionais, haja vista a relevância que encerra. seja pelas mútuas vantagens que serão auferidas
pelos países signatários, seja pelo aperfeiçoamento
das relações internacionais que suscita, em área de
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grande relevância, qual seja a do transporte aéreo
internacional. Também merece destaque a abrangência da qual o Acordo se reveste, facultando às
partes a maior flextbilidade operacional possível.
Por outro lado, a Nova Zelândia insere-se hoje
no rol dos países de grande desenvo.!J!inleilto, com
uma pujante economia agro-industrial, que em muitos aspectos assemelha-se à economia brasileira
podendo constituir-se em importante partner comer:
cial, com importantes setores de um vasto mercado
ainda inexplorado.
Por todo o exposto, concluímos pela conveniência e oportunidade da adesão brasileira ao presente Acordo sobre Serviços Aéreos celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da Nova Zelândia, em 18 de junho de 1996,
sendo também constitucional e legal, pelo que somos pela aprovação do Projeto de Decreto Legislativo n• 21, de 1997.
Sala das Sessões, 8 de maio de 1997. - José
Samey, Presidente - Gullhenne Palmeira, Relator
- Lúdio Coelho- Levy dias - Abdias Nascimento
-Romeu Tuma- Emília Fernandes- Benedita da
Silva - Jader Barbalho - Bernardo Cabral - Roberto Freire- José Agriplno.
PARECER N2268, DE 1997

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, sobre o Projeto de
Decreto Legislativo no 25, de 1997 (n2 347,
de 1996, na Câmara dos Deputados), que
"aprova o texto da Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Paíaes Afetados por Desertificação e/ou
Seca, assinado pelo Governo Brasileiro,
em Paris, em 15 de outubro de 1994.
Relator: Senadora Benedita da Silva

1- Relatório

.....

'

'=-~

Nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, o Senhor Presidente da República submeteu ao Congresso Nacional, devidamente acompanhado de exposição de motivos do Ministro das Relações Exteriores, o Projeto de Decreto Legislativo
n• 25, de 1997 (n2 347, de 1996, na origem), que
•aprova o texto da Convenção Internacional de Combate à Desertificação nos Países Aletados por Desertificação e/ou Seca, assinado pelo Governo Brasileiro, em Paris, em 15 de outubro de 1994".
Da exposição de motivos do Senhor Ministro
das Relações Exteriores, que acompanha o texto do
acordo em epígrafe, cabe destacar o seguinte:

------------------------~-------------------------------------------------------------------------------
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"A Convenção representa o resultado
de longo e complexo processo negociador,
no qual a Delegação brasileira teve ativa
participação, orientada por nossos interesses específicos na matéria. Procurou a Deleg~o.brasileira enfatizar o caráter global
do prÓblema da desertificação, de modo a
garantir que os mecanismos' previstos pela
Convenção beneficiassem todas as regiões
do planeta. A atuação dos negociadores
brasileiros visou, igualmente, a garantir um
maior comprometimento dos países desenvolvidos no combate à desertificação, tanto
no que se refere a recursos financeiros
como à transferência de tecnologia.
Embora reflita a falta de vontade política dos países desenvolvidos em assumir um
nível adequado de comprometimento e o
conseqüente desequilíbrio de responsabilidade atribuídas àqueles países e aos países
em desenvolvimento, o texto final da Convenção tem aspectos bastante positivos.
Trata-se do instrumento jurídico onde estão
mais evidentes os aspectos sócio-econômicos ·do processo de· desenvolvimento sustentável, tendo sido reconhecida a importância do combate à pobreza, da melhor distribuição dos benefícios do desenvolvimento e
do atendimento às necessidades de saúde e
bem estar das populações afetadas pela desertificação. A Convenção propicia, adea construção de UJ'Tl. si!i~!')a internacional de cooperação que poderá 'aliviar o
sofrimento de milhões de seres humanos.•

mais;

O presente ato internacional subscrito pelo
Brasil, de grande relevância e oportunidade para os
interesses ..J~acionais, representa importante passo
no esforço eotetivo internacional c:fntra os insidiosos
te[l!:áculos da probreza.
. ..
Não obstante o texto formal da Convenção não
ter podido incluir formas mais drásticas fle coerção
internacional, trata-se de importante pasSo no combate à pobreza, na luta pela melhor distribuição de
riquezas, com a construção de um vãlido sistema de
cooperação internacional concernente à matéria.
Ao ratificar a presente Convenção, o Brasil,
mais que cumprir mera formalidade do Direito dos
Tratados, solidariza-se e compromete-se com o esforço da sociedade internacional progressista, contra
a malsinada pobreza estrutural que vitima e marginaliza grande parte da humanidade.
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11- Voto
Por todo o exposto, sendo a Convenção sob
exame oportuna e conveniente aos interesses nacionais, constitucional e legal, somos pela sua aprovação integral na forma do Projeto de Decreto Legislativo n2 25/97.
Sala das Comissões, 8 de maio de 1997. José Samey, Presidente - Benedita da Silva, Relatara- Lúdio Coelho - Carlos Wilson - Levy Dias
- Roberto Freire - Bernardo Cabral - Romeu
Tuma - Abdias Nascimento - Jader Barbalho José Agripino - Humberto Lucena - Emília Fernandes - BeiJo Parga.
PARECER N2 269 DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais
sobre o Projeto de Lei da Câmara n2 89,
de 1993 (N!! 1.497-91, na Casa de origem),
que "instHui, em todo território nacional,
na notificação compulsória para os casos
de intoxicação humana por produtos de
substâncias químicas ou agentes biológicos, que tenham recebido atendimento
hospitalar ou ambulatorial e dá outras
providências".
Relator: Senador José Alves
De autoria do Deputado Adylson Motta, chega
a esta Casa o Projeto de Lei em epigrafe, que institui
a notificação compulsória para os casos de intoxicação humana, atendidos em hospital ou ambulatório,
causados po( ..produtos e substâncias ou agentes
biológicos de uso industrial, domissanitãrio, agrícola
e em atividades de. saúde pública..
. . Determina também que o orgão federal competente elabore formulário próprio para o registro dos casos, encaminhaÍ-Ido-se às Secretarias de Saúde Estaduais para distnbuição gratuita às instituições públicas
ou privadas de saúde, bem como efetue o devido esclarecimento a essas instituições, quanto ao preenchimento do fonnulário e, finalmente, proceda ao necessário tratamento estatístico dessas informações.
Estabelece o prazo máximo de 30 {trinta) dias
para o encaminhamento do formulário, necessariamente preenchido e assinado por profissional de
saúde de nível superior, atribuindo aos orgãos diretivos do Sistema Único de Saúde, em cada esfera de
governo, a competência para a fiscalização do disposto no Projeto.
Em sua justificação, o eminente Deputado argumenta que os dados estatísticos concernentes à
morbi-mortalidade por intoxicação exógenas são su-
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bestimados por carência de normalização jurídica e
técnica, desconhecendo-se, muitas vezes, até que
ponto, quando e como a população e os trabalhadores estariam expostos ao risco de sofrerem os efeitos da presença de substâncias tóxicas e de agentes
biológicos capazes de causar danos à saúde.
O Projeto de Lei tomaria poSSÍ't(el avaliar, com
maior precisão o potencial maléfico de substâncias e
agentes biológicos, permitindo a programação de atividades preventivas e corretivas a essas indesejáveis intercorrências.
De fato, a iniciativa vem corrigir ifTl>E!rdoávellacuna na legislação, criando instrumentos para a veiculação e processamento de maiores informações sobre
os produtos manuseados e consumidos por inúmeras
categorias profissionais e pela população em geral.
As ocorrências de intoxicação de todo jaez têm
sido relegadas a um segundo plano pelas autorida·
des sanitárias, e mesmo pelos próprios profissionais
de saúde, nem sempre atento àqueles casos em
que a intoxicação aparece de forma insidiosa e crónica, geralmente adqurida involuntariamente, no ambiente de trabalho. A notifiCação compulsória por
certo despertará a atenção médica para a realização
de uma anamnese voltada, também, para a ocorrência de intoxicações agudas e cronicas.
Por outro lado, as informações epidemiológicas
colhidas servirão de valioso subsídio para a Vigilân·
cia Sanitária, no que tange á detecção de substâncias benéfica, tanto nos produtos autorizados pelo
próprio Ministério da Saúde, quanto naquelas existentes no espaço ambiental ou que, de maneira geral, são manipulados pela população.
Os dados colhidos vêm propiciar, ·de igual forma, a identificação dos ambientes de trabalho insalubres, em que há equipamentos de proteção cofeti...
va, (EPC), ou não se usa, na impossibilidade de
acesso aos mesmos, os equiP8r(l&ntos de proteção
individual, (EPI).
\
.
Visando o aperfeiçoamento deste Projeto, propomos a seguintes emendas, devidamer:Jte justificadas:
Emenda n21.CAS

Dê-se à ementa a seguinte redação:
"Institui, em todo o território nacional,
a notificação compulsória dos casos de intoxicação humana por produtos e substâncias
químicas e de infecção ou infestação por
agentes biológicos, que tenham recebido
atendimento hospitalar ou ambulatorial e dá
outras providências:
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Justificação
Trata-se de uma impropriedade de termos: usa-se o termo "intoxicação" para descrever os efeitos, sobre um organismo biológico, de produtos ou substâncias qufmicas.
-Para-descrever a ação patogénica de agentes biológicos são adequados os termos "infecção", quando se trata de vfrus ou bactérias, e "infestação", quando se trata de protozoários, helmintos ou artrópodes. Não
cabe, desta forma, falar de "intoxicação humana por agentes biológicos".
Emenda n2 2-cAS

Dê-se ao art. 1g, caput, a seguinte redação:
"FICa instituída, em todo o território nacional, a notifiCação compulsória dos casos
de intoxicação humana por produtos e substâncias e de infecção e infestação humana
por agentes biológicos de uso industrial, domissanitário, agrícola e em atividades de
saúde pública, que tenham recebido atendimento hospitalar ou ambulatorial."

Justificação: A mesma para a emenda ng 1.
Emenda n2 3-CAS
Suprimam-se os parágrafos 12, 22 e 32 do art. 111•
Justifscação: As formas niáteriais pelas
quais as notificações serão feitas e seus
tempos devem ser deixados para a regulamentação, a cargo do organismo gestor nacionáf 'do Sistema Único de Saúde, como
_prevê o art. 411• Não seria adequado definir
em lei estas formas o que, provavelmente,
inviabilizaria o atíngimento dos objetivos pre. tendidos pelo legislador.
· Se não vejamos: os sistemas de vigilância epidemiológica são sistemas de informação de que se valem as autoridades sanitárias para conhecer e monitorar a situação
de determinados agravos, · ditos, então,
•agravos sujeitos a vigilância epidemiológica•. O que o projeto de lei em pauta propõe
é que, em razão de sua magnitude e gravidade, as intoxicações passem a ser •agravos sujeitos a vigilância epidemiológica".
Ora, não teria sentido instituir um sistema de informação que não servisse à tomada de decisão da autoridade sanitária responsável pelo combate (controle, eliminação
ou erradicação) ao referido agravo. Só tem
sentido implantar vigilância epidemiológica
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das intoxicações se alguém, de posse das
informações fornecidas pela vigilância epidemiológica, puder - oportuna e eficientemente - tomar as medidas de controle adequados. Não tem sentido, em Saúde Pública,
conhecer e não atuar.
Assim sendo, o tempo <:ç~m que a informação - no nosso caso, a notifiCação do
caso - chega ao responsável. por desencadear a ação de controle é crítico e, provavelmente, variável com o tipo de intoxicação.
Pela mesma razão, a forma material da
notificação pode ter relevância: a notificação
de algumas intoxicações - por muito graves
ou passíveis de, em pouco tempo, afetar um
grande número de pessoas ou sensíveis indicadores de situações cn'ticas - deverá chegar
à autoridade sanitária responsável pela intervenção no menor prazo de tempo passivei
para que a resposta seja oportuna e, assim,
eficaz. Nestes casos, a transmissão da informação, do serviço notifiCante para a autoridade responsável pelo controle do agravo,
deveria ser feita, não através de formulários
escritos e por correio ou malote, mas por telefone ou rádio ou computador.-,~-,·· ·
Pela mesma razão, a notificação deve
ser feita não ao Ministério da Saúde, mas
· · · aos ol-ganismos de gestão estadual e muni. cipal no sus, estes sim responsáveis pela
manutenção de programas de. cont.role, por
estarem mai!i próximos da realiqad.e sobre a
qual intervir. Ao Ministério da Saúde cabe a

normalização da ação e a consolidaçãõ dos dados para monitoramento regional e nacional.
Por esta razão somos de parecer que
estes detalhes sejam deixados para a regulamentação, a ser feita através ~ ·Jnstrumentos normativos mais ~geis caPãies de
melhor captar e adaptar-se a variedade de
condições previstas e às mudanças tão dinâmicas da tecnologi&
·
Emenda n2 4-CAS
Dê-se ao art.

22

a seguiirt~ red~Çá~:' .

"Cabe aos organismos de gestão nacional, estadual e local do Sistema Único de
Saúde o esclarecimento das redes públicas
e privadas de saúde sobre o funcionamento
do sistema de vigilância epidemiológica dos
casos de intoxicação, infecção e infestação
humanos e a informação periódica, aos ser-
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viços notificadores, sobre a situação de controle daqueles agravos, no seu nível de jurisdição.'
Justificação
A implantação satisfatória de um sistema
de vigilância epidemiológica depende da participação efetiva dos serviços e agentes notificadores e isto não será obtido sem a adequada informação e treinamento de todos os atares envolvidos com o sistema e- muito importante- sem que os dados produzidos retornem, sob a forma de informação útil, para as
bases do sistema, também aqui não cabe
apenas ao Ministério da Saúde esta missão,
mas a todos os níveis de gestão do SUS.
Com as emendas propostas, e que resulta no
texto em anexo, a iniciativa serve, portanto, .à Medicina Geral e do Trabalho, ao Sanitarismo Ambiental
e à preservação do meio ambiente, razão pela qual se
reveste de grande relevância social e oportunidade.
Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação deste Projeto de Lei.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1997. Ademlr Andrade, Presidente -José Alves, Relator

- Nabor Júnior - Benedlta da Silva - Sebastião
Rocha·-'- Osmar Dias - Carlos Bezerra - Marluce
Pinto - Bello Parga - Leomar Qulntanllha - Waldeck Omelas- Lúclio Coelho - Valmlr CampeloCaslldo Maldaner- João França- Jonas Pinheiro.

DOCUMENTOS AfiEXADOS NOS TERMOS
·Do ART. ·250 DO REGIMENTO /~NO
. REQUERIMENTO N21.275, DE 1996
Senhor Presidente,
· · Requeiro nos termos do art. ·112, I, do R. I. do
Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei dá. Câmara" rf1 89, de 1993, que""lnstitui,
em todo o território nacional, a notificação compulsória para os casos de intoxicação humana por produtos e substâncias qufmicas ou agentes biológicos,
que tenham recebido atendimento hospitalar ou ambulatorial e dá outras providências'.
Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996. Senador Benl Veras, Presidente da Comissão de
assuntos Sociais.
OF. N2 SF/253197
Brasma,19 de março de 1997
Senhor Presidente,
Ao final da Sessão Legislativa anterior foram
encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa os proje-
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tos constantes da relação anexa, com a solicitação
de serem inclufdos em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno.
Não obstante o que dispõe o parágrafo único
do art. 255, tendo em vista que todas as proposições
já estão instrufdas com relatório~minhados pelos respectivos relatores para inclus5,o na pauta dessa Comissão, por economia processual, encareço a
V. Exa submeter os projetos em referência a esse órgão técnico, a fim de serem posteriormente apreciadas em Plenário devidamente instrufdos com seus
pareceres.
Atenciosamente, Senador Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.
PARECERES N!!S 270 E 271, DE 1997

Sobre o PLC 190, de 1993 (n2 2.816192, na
Casa de origem), que •dispõe sobre fornecimento gratuito' de registro extemporâneo de nasci-

mento•.
PARECER ~ 270, DE 1997
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO
JUSTIÇA E CIDADANIA
Relatora: Senadora Júnla Marise
O Projeto de Lei n 2 190, de 1993, versa sobre a
não incidência de emolumentos ou multas no registro de nascimento efetuado fora do prazo previsto
em lei, sempre que tal registro se destine à obtenção
da Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Em Ji!Ua justiticação, afirma-se que a medida
apresentá inegável alcance social, porquanto bastaria a certidão de nascimento para a obtenção da
CTPS, condição que facilitaria o .ingresso no marca. do de trabalho.
O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, sem emendas, após parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e de Reda~(!. concluindo pela
constitucionalidade, juridicidade El. técnica legislativa.
É o relatório, passamos a analisar.
A proposição é consenlãnea com o álSPDSfO no inciso XXV do art. 22 da Constituição Federal. apresentase juridicamente correta e lavrada em boa técnica
Neste particular, portanto, não há óbices par a
aprovação do PLC n 2 190, de 1993, por esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Quanto ao mérito, hâ que se reconhecer o alcance social da media proposta.
Nesta grande Pars, são incontáveis os brasileiros que crescem sem o competente registro civil de
nascimentos. Vivem em condições de pobreza absoluta, não têm acesso às escolas, não têem qual-
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quer formação profissionatizante em simplesmente
ignoram, sem que ar se caracterize qualquer desrespeito voluntário ao ordenamento jurfdico, a exigência
legal do registro civil no prazo estipulado.
Estes brasileiros humildes não podem continuar esquecidos pela sociedade que permitiu ficassem eles, apenas sobrevivendo, à sua margem.
Ao pretenderem ingressar no mercado de trabalho, os carentes não podem, igualmente ser cer·
ceados por álficuldades na obtenção extemporânea
do registro de nascimento, pelo que são merecedores da isenção proposta.
Considerando, portanto, a natureza social da medida, importando em eliminar entreve primário ao regu·
lar exercfcio de uma profissão, por parte de trabalhador carente de recursos financeiros mfnimos necessârios ao pagamento de multas e emolumentos no registro civil efetuado a destempo, opinamos pela aprovação do PLC n" 190, de 1993 (n2 2.6161'92, na origem),
no que diz respeito à sua Constitucionalidade, JuricfiCidade e Técnica Legislativa.
Porém, exatamente em função da natureza social de que se reveste, sugerimos seja o projeto,
quanto ao mérito, submetido à Comissão de Assuntos Sociais, tendo em vista o disposto no art. 10-0, I,
do Regimento Interno do Senado Federal.
Sala das Comissões, 24 de abril de 1996.- fris
Rezende, Presidente - Junla Marese, Relatora Pedro Simon - Bernardo Cabral -José BlancoAntônio Carlos Valadares - José Eduardo Outra
- Arlindo P~o - Rqmeu Tuma - Francelina Pereira - Jeffersiin Péres- Lúdlo Alcântara.
PARECER N2271, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais
Relatora: Senadora Benedlta da Silva

1- Relatório
Encontra-se sob exame da Comissão de Assuntos Sociais o Projeto de Lei da Câmara n2 190,
de 1993 (n2 2.816; de 1992, na Casa de origem),
que "dispõe sobre o fornecimento gratuito de registro
extemporâneo de nascimento•.
A proposição, de autoria do ilustre Deputado Luiz
Carlos Santos, jâ foi apreciada quanto aos aspectos
constitucionais, jurfáiCOS e regimentais pela Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania- CCJ.
A esta Comissão incumbe a análise do mérito,
consoante o encaminhamento proposto pela nobre
Senadora Júnia Marise em seu parecer sobre a matéria, o qual foi aprovado na CCJ.
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A iniciativa ora examinada

versa sobre isenção

de "emolumentos ou multas no registro de nascimento
efetuado fora do prazo, quando destinado à obtenção
da Carteira de Trabalho e Previdência Saciar.

mir Campelo - Caslldo Maldaner - Osmar Dias -

Jonas Pinheiro - Waldeck Omelas.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA GERAL DA MESA

11- Voto da Relatora
O exame da matéria revela que· a proposição
em apreço está de acordo com as neCessidades sociais básicas de muitos brasileiros que se acham exclufdos dos mais singelos direitos da cidadania
Segundo pesquisa recente do IBGE, o Brasil
tem hoje cerca de 30% (trinta por cento) de sua população, ou quase 50 milhões de brasileiros, que
não possuem registro de nascimento e, por isso, não
têm existência legal.
Somente em 1994, último ano pesquisado pelo
IBGE, nasoeram quase mil brasileiros "clandestinos",
ou seja, cuja existência passou distante dos cartórios. Estima-se que uma parcela desta população vai
morrer sem existir legalmente.
A maioria dos cartórios desobedescem a gratuidade, prevista na Constituição Federal (art. 5,
LXXVII}, que diz:
"são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na fonna da lei:
a) o registro civil de nascimento ·
b) a certidão de óbito."
·
Como não é respeitada esta determinação, as
pessoas necessitadas acabam pagando alto preço
pelo registro civil, em muitos casos mais de 10%
(dez porcento) do valor do salário mfnimo.
De importância fundamental, o registro "civil
de nascimento e a obtenção da Carteira de Trabalho e Previdência Social constituem os primeiros
passos para a integração da pessoa à vida em sociedade. Nesse sentido, cumpre ao Estado promo~er continuado esforço para que os brasileiros,
sem qualquer espécie de distinç.o, alcancem, de
forma rápida e isenta de emolumentos ou encargos, esses direitos que, indiscutivelmente, lhes
pertencem.
Registre-se, por último, que os fatos e argumentos expandidos indicam, quanto ao mérito, que a
iniciativa sob exame merece acolhida, o que nos
leva a opinar favoravelmente à aprovação do Projeto
de Lei da Câmara n 2 190, de 1993.
Sala da Comissão, 7 de maio de 1997.- Ademlr
Andrade, Presidente- Benedlta da Silva- RelataraJoão França - Nabor Júnior- Leomar Quintanllha
-José Alves - Bello Parga- Ludio Coelho- Martuce Pinto- Sebastião Rocha- Car1os Bezerra - Vai-
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CONSTITUIÇio DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL
•••••a•-•••u••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CAPITULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 52 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

as

ações de hsbeas
le~ os atos
necessários ao exercício da cidadania.
§ 1g As normas defmidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
§ 22 Os direitos e garantias expressos nesta
Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa
do Brasil seja parte.
LXXVII - são gratuitas

corpus e hsbeas data, e, na forma da

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA -.
FEDERATIYA DO BRASIL
..

Art. 22. Compete privativamente à União legis-

lar sobre:

XXV- registros públicos;

···-····-···················"'="·-·················································
:::...1
DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMOS
DO ART. 250 DO REGIMENTO .
INTERNO, PARÁGRAFO ÚNICO·
-RELATÓRIO
Da Comissão de Constituição, JustiProjeto de Lei da
Câmara n 2 190, de 1993, que •oispõe sobre fornecimento gratuito de registro extemporâneo de nascimento•.

ça e .Cidadania, sobre o

Relator: Senador Pedro Teixeira
Nos termos do art. 58, § 2'!, inciso I, Da Constituição Federal, c/c art. 101, inciso 11, item 11, do Regimento Interno, vem a exame desta Comissão o
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Projeto de Lei da Câmara n" 190, de 1993, versando
sobre a não incidência de emolumentos ou multas no
registro de nascimento efetuado fora do prazo previsto
em lei, nos casos em que for destinado à obtenção de
Carteira do Trabalho e Previdência Social.
_""h matéria encontra-se na órbita da competência legislativa privativa da União, ex vi do art. 22, inciso XXV, da Constituição Federal,
sua iniciativa
parlamentar tem amparo no caput do art. 61 do
mesmo texto constitucional.
Não havendo óbices de natureza constitucional
ou vícios de juridicidade e de técnica legislativa, passemos à análise de mérito.
O registro civil de nascimento é um instrumento
de suma importância com que conta o Estado para,
entre outras funções, compor e analisar todas as estatísticas referentes à morfologia e à fiSiologia nacional.
Em outro aspecto, serve ainda de instrumento
hábil à identificação dos indivíduos em seu território
nascidos, como regra geral, com implicações de relevância na órbita civil e penal sobre tudo.

e

Daí porque, dentre outros motivos, ser obrigatório o registro de todo o nascimento ocorrido no território nacional, mesmo o referente a natimorte ou a
criança morta no parto.
Corno toda imposição legal, a sua eficácia está
condicionada à previsão de sanção que dê caráter
coercitivo à norma.
Eis porque o art. 50 da Lei n2 6.015, de 31 de
dezembro de 1973 (que "Dispõe sobre os registros
públicos e dã outra providências"), determina o registro de todo nascimento ocorrido no território naCíonal- entendido em sua inteireza jurídica -, dentro
do prazo de quinze dias, ampliando-se até três meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório, sob pena de, decorrido
~ prazo, sujeição à multa prevista no art. 46 do
mesmo diploma legal.
\
Com efeito, entendemos que o Projeto, ao áiSpensar.da incidência de emolumentos ou multas os registros de nascimento efetuados fora de P'1!ZO· quando
destinados à obtenção de Carteira de Trabalho e Previdência Social, pode, se aprovado for, tomar a inllosição legal do registro de nascimento uma mera faculdade, quanto ao momento de sua realização, com efeitos
indesejáveis para a organização do Estado.
Ressalte-se, ainda, que, de acordo com a argumentação do Autor da proposição;. as pessoas que
vão ingressar no mercado de trabalho são merecedoras da isenção proposta em razão de, corno regra
geral não possuírem qualquer fonte de renda
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Ora, o legislador constituinte de 1988, consciente dos graves problemas sociais existentes em
nosso País, fez inserir no texto constitucional vigente
os preceitos de que trata o art. 5°, inciso LXXVI, alínea a, que jã determinam à gratuidade do registro civil de nascimento para os reconhecidamente pobres,
porquanto seria contrãrio ao interesse público que se
lhes vedasse acesso ao registro.
Mesmo a multa pelo tardio registro de nascimento já era dispensada ao pobre, antes mesmo da vigência da presente ordem constitucional, à luz do que dispõe do art. 46, § 22, da citada Lei de Registro Públicos.
Isto posto, discordamos da conveniência da
medida proposta, por entendermos contrãria ao interesse público a não incidência de emolumentos ou
multas no registro extemporâneo de nascimento, à
vista da simples alegação de ser destinado à obtenção de Carteira de Trabalho e Previdência Social,
até porque é sabido que nem todos os que pretendem obter o referido documento trabalhista são, necessariamente, pobres.
Opinamos, pois, em vista das razões de mérito
expostas, pela rejeição do Projeto da Câmara n2
190, de 1993.

PARECERES N2S 272 E 273, DE 1997
Sobre o Projeto de Lei da Câmara n2
17 de 1997, (n• 1.435196, na Casa de Origem), que •autoriza o Poder Executivo a
doar estoques públicos de alimentos, nas
condições que menciona•.
. ,PARECER N2 272, DE 1997 .
DA COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS

Relator: Senador José Eduardo Vieira
I - Relatório
Vem à apreciação desta Comissão o Projeto
de Lei da Câmara n2 17, de 1997, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a doação de estoques
públicos de alimentos aos governos de Angola, de
Cuba, de Moçambique e da Namíbia, até o montante
de vinte mil toneladas para cada um mediante proposta conjunta dos Ministros das Relações Exteriores, da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária e da Casa Civil da Presidência da república.
A doação recairia, preferencialmenet, sobre produtos
com risco maior de perda de qualidade, correndo as
despesas de transporte até o destino final por conta
dos governos interessados.
Na Exposição de Motivos que acompanha a
Mensagem Presidencial, os Senhores Ministros de
Estado das Relações Exteriores e da Agricultura,

--------------------------------------------- -----------------------
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Abastecimento e da Reforma Agrária infonnam que,
congruente com o princípio de dolidariedade que
norteia a política externa brasileira, a medida busca
amenizar as dificuldades de abastecimento interno
dos países mencionados. Além disso, a situação dos
estoques reguladores era, à época, confortável e a
doação não redundaria em restrições às campanhas
de distribuição de alimentos para pop'ulações carentes, efetuadas pelo Programa Comunidade Solidária.
A Câmara dos Deputados alterou o Projeto original em dois pontos:
a) incluiu o governo de Cuba entre 6s beneficiários da eventual doação; e
b) elevou o montante máximo a ser doado de até
dez mil toneladas para "vinte mil toneladas para cada
um", o que perfaz o teto de oitenta mil toneladas.
li-Voto
Transconido mais de um ano da Mensagem Presidencial que fez chegar o Projeto em apreço ao congresso Nacional, as razões que o motivaram pennanecem, a meu ver, inalteradas. As dificuldades de abastecimento nos países referidos, com os quais o Brasil
mantém relações diplomáticas nonnais, persistem. Por
outro lado, não hã indícios de haver-se produzido, nesse período, deterioração apreciável de nossos estoques reguladores. As previsões disponíveis indicam,
pelo contrário, a colheita de uma safra expressiva em
1997, o que, a princípio, viabilizaria a doação sob exame, nos montantes julgados convenientes pelo Poder
Executivo, até o teto definido na Lei ·
No que respeita à fonna, caberá à redação fi·
nal atualizar o nome do Ministério da Agricultura,
Abastecimento e Reforma Agrária, hoje ~inistério da
Agricultura e Abastecimento.
Em razão do exposto, sou de parecer favorável à
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n'l17, de 1997.
Sala das Comissões, 22 de abril de 1997. José Serra, Presidente- José Eduardo V".eira, Relator - Fernando Bezerra - Francelino Pereira Ney Suassuna - Jonas Pinheil\o - Levy Dias Eduardo Suplicy (abstenção) - Freitas Neto - Elcio Alvares - Osmar Dias - Waldeck Omelas Bello Parga- José Roberto Arruda.
!

PARECER N2 273, DE 1997 '
Da Comissão de Relações Exterio-

res e Defesa Nacional
Relator: Senador Romeu Tuma

1- Relatório
Esta Comissão é chamada a pronunciar-se sobre o Projeto de Lei da Câmara n 2 17, de 1997, de
autoria do Poder Executivo, que autoriza a doação
de estoques públicos de alimentos aos governos de
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Angola, de Cuba, de Moçambique e da Namíbia, até
o montante de vinte mil toneladas para cada um desses países. A doação deverá originar-se de proposta
conjunta dos Ministros de Estado das Relações Exteriores, da Agricultura e do Abastecimento e da
Casa Civil da Presidência da Repúbf!CB.
O projeto prevê a adoção, preferencialmenn:r,-'"
dos produtos com maior risco de perda de qualidade, cabendo à Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB efetuar a reclamação por ocasião
da lavratura do tenno de entrega. As despesas relativas ao transporte dos produtos doados correção à
conta dos governos interessados.
A exposição de motivos que acompanha a
mensagem presidencial ressalta a singular situação
de nossos estoques reguladores de alimentos, situação esta que, a nosso ver, não sofreu alterações
desde o recebimento da referida mensagem por esta
Casa. FICB desta forma viabilizada a doação proposta, sem que tal medida implique prejuízo para as
campanhas de distribuição de alimentos às populações carentes no Brasil, particulannente no âmbito
do Programa Comunidade Solidária.
Na Câmara dos Deputados, a proposição em
epígrafe foi submetida à apreciação das Comissões de
Relações Exteriores; de Agricultura e Política Rural; e
de Constituição e Justiça e de Redação. Quando de
sua tramitação naquela Casa, recebeu o art. 1R do projeto emendas para incluir Cuba entre os países receptores, e para elevar o montante de alimentos doados
de dez mü para vinte mil toneladas por país.

li-Parecer
..
O projeto de lei em pàutà:, ao autonza~ Poder
Executivo a proceder à doação de estoques públioos
de alimentos aos governos de Angola, Cuba, Moçambique e Namíbia, busca amenizar a freqüente dificuldade de abastecimento interno com que se defronta aqueles países.
·
Corno se sabe, Angola, Moçambique e Narn~~
muito sofreram em razão das devastações resultantes
de guerras civis, crise de fome. A população cubana,
por outro lado, vem sofrendo com os graves problemas
causados pelo furacão "ülly", que atingiu Cuba em outubro de 1996, o que levou o México, a França. e a
China a enviarem ajuda ernergencial àquele país.
A iniciativa afigura-se-nos louvável, e, adeniais,
está em consonância cóm os princípios de solidariedade e amizade que norteiam a política externa brasileira.
· ·· · ·
Ante o exposto, voto pela aprovação do Projeto
de Lei da Câmara n 2 17, de 1997.
Sala das Comissões, 8 de maio de •1997. José Sarney, Presidente- Romeu Tuma, RelatorBenedita da Silva - Abdias Nascimento - Levy
.~

o
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Dias - Emllia Fernandes - José Agripino - Jader
Parga - Roberto Freire - Bernardo Cabral.
PARECER N2 274, OE 1997

Da Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania, sobre a Proposta de Emenda
à Constituição n219, de 1996, de autoria do

Senador Waldeck Omelas e' outros Senhores Senadores, que "dispõe sobre os benefícios fiscais referentes ao ICMS".
Relator: Senador Lúcio Alcântara
De iniciativa do Sr. Senador Waldeck Orne las e
outros Srs. Senadores, vem a exame desta Comissão a Proposta de Emenda à Constituição n• 19, de
1996, que ahera ou suprime dispositivos do capítulo
do Sistema Tributário Nacional.
2. A emenda consiste em:
a) acrescentar inciso IV ao§ 22 do art. 155, •renumerando-se os demais", no sentido de atnbuir ao
Senado Federal competência para, "observados os
incisos 11 e III do art. 32 , definir, para cada região do
País, os parâmetros dentro dos quais as unidades
da Federação poderão conceder isenção, anistia, remissão, moratória, crédito presumido, redução de
base de cálculo, devolução do tributo, financiamento
ou parcelamento de débitos fiscais, ampliação do
prazo de recolhimento, bem como qualquer outra espécie de subsfdio ou incentivo fiscal, da qual (sic)
resulte eliminação total ou parcial do respectivo
õnus, concedidos (sic) diretamente ou através de
instituições de crédito";
b) suprimir a alínea g do inciso XII do§ 22 do
mesmo art., 155, que trata das desonerações ora
transportas para o novo inciso IV, de forma muito
mais ampla;
c) eliminar, do inciso VI do§ 22 do art. 155, a
expressão •nos tennos do disposto no inciso XII, g,
em decorrência de sua supressão acima referida;
d) eliminar, do § 62 do art. 150, a expressão
•sem prejuízo do disposto no art. 155, § 22, XII, g,
I
pela mesma razão.
3. Na sua redação atual, o inciso IV do § 22 do
ar!. 155 detennina que •resolução do Senado Federal, de iniciativa do Presidente da República ou de
um terço dos Senadores, aprovada pela· maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as alíquotas
aplicáveis às operações e prestações, interestaduais
e de exportação". E a alínea g do inciso XII do § 22
do mesmo art. 155, alínea cuja supressão é proposta, diz caber à lei complementar •regular a fonna
como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais
serão concedidos e revogados•.
4. Como se vê, o novo inciso IV, cujo acréscimo ao§ 22 do art. 155 é agora proposto, outorgará

MAIO 1997

ao Senado competência pua definir parâmetros
para a concessão de isenções e outras desonerações relativas ao ICMS. Essa competência, que hoje é
da lei complementar, passará ao Senado de fonna
muito mais abrangente.
5. É de observar-se que, ao fazer remissão ao
art. 32, 11 e III, a nova redação do dispositivo quer
ressaltar o caráter de regionalização que deverá ser
imprimido aos parâmetros a serem definidos pelo
Senado, para as desonerações do ICMS, pois aqueles preceptivos detenninam que constituem objetivos
fundamentais da República Federativa do Brasil •garantir o desenvolvimento nacional" (11) e •erradicar a
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais" {III).
6. Na justificação, os ilustres Senhores Senadores signatários da proposta profligam o cometimento, aos Executivos estaduais, da função de legislar sobre isenções do ICMS mediante convênios,
matéria tributária que, na sua opinião, "jamais pode
ficar totalmente afeta ao Poder Executivo". Esclarecem que não se deseja a pura e simples extinção do
Confaz, mas, sim, que ele "deve limitar-se à expedição de normas sobre obrigações tributárias acessórias, jamais alcançando as obrigações principais" .
7. Condenam, ainda, o sistema de tomada de
decisões do Conselho, especialmente o poder de
veto de cada membro, •empecilho que não se coaduna com as regras democráticas•, e o direito de
vistas, que, por seu turno, na sua opinião, •propicia
aos participantes a artimanha de protelar indefinidamente as tomadas de decisões". E continuam:
"Mas o ppnto mais grave da questão é
outro: com o recrudescimento da •guerra fis·
cal" entre os Estados e Municípios que estamos a presenciar, as normas legais que regulam a concessão de benefícios fiScais relativos ao ICMS não estão mais sendo respeitadas. Não se respeita a Lei Complementar o2 24, de 1975, nem mesmo se respeita
a Constituição. Embora ambas determinem
que os-fawnis fiscais-do ICMs só podem
resultar de convênios aprovados no âmbito
do Confaz é ratifiCados por todas as unida·
des da Federação, muitos Estados encontram maneiras simples de burlar a detenninação, exonerando indiretamente os interessados em investir em seus territórios quase
todo o ICMS que deveriam pagar.
Com o interesse das indústrias de veículos de se inslalarem ou aumentarem a sua
capacidade produtiva no Brasil, todos pudemos assistir ao explícito festival ,de acenos
praticados por diversos Estados e Municí-
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pios das Regiões Sul e Sudeste para conquistar os novos investimentos.
Abrindo-se mão das receitas tributárias, de
modo indiscriminado, sofrem, ao final, as parcelas
mais carentes da população, que dependem do Estado para quase tudo, desde educação até alimenta'
ção, para não falarmos de saúde. •
8. E arrematam:
"Da forma como se encontra, a legislação do ICMS não permite sequer a tentativa
de redução das desigualdades regionais, um
dos objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil. Nas atuais condições,
com as vantagens oferecidas por Estados
das Regiões Sul e Sudeste, nenhuma indústria irá estabelecer-se no Norte, Nordeste ou
Centro-Oeste. • ·
9. É o relatório.
10. Verifica-se que o novo inciso IV, cujo acréscimo é proposto, tem por escopo fazer do Senado o
novo palco das deliberações que, de algum modo,. aletem o princípio da uniformidade, ainda inerente ao
ICMS, apesar dos aártamentos introduzidos, no seu
desempenho, pela nova Constituição. Como toda exação sobre o valor agregado, esse imposto, quando
pertencente a mais de um ente político tributante,
numa comunidade de interesses económicos ou políticos, deve assentar-se sobre regimento rígido, passível
de modifiCação somente mediante consenso ou maioria mediante consenso ou maioria próxima dele, como
a experiência internacional tem sugerido.
11. A propósito, observe-se ainda que o inciso
IV proposto atribui ao Senado competência apenas
para definir parâmetros sobre as desonerações - e
não estabelecê-las. Somente após a definição de
tais parâmetros pela Casa é que elas poderão ser
instituídas - então pelas próprias unidades da Federação e sem o consenso, ou a ITlllioria, ou a interferência do Confaz.
12. No que diz respeito à alínea g do inciso XII,
cujo teor é transposto para o novo inciso oiV, de forma alargada quanto ao rol dos favores aprangidos,
tenha-se presente que a resolução do Senado é ato
normativo resultante de processo legislativo muito
mais simples que o da lei complementar- e o Senado
tribuna menos ampla para a discussão e a fixação de
parâmetros da concessão de cada um dos itens da extensa lista de benefícios do ICMS. Frise-se: tnbuna
menos ampla que a exigida para a aprovação de lei
complementar, porém muitíssimo mais ampla e representativa do que o colegiado do Confaz. Além disso, é
o Senado a assembléia apropriada para debates inerentes à Federação, como é o caso.
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13. Deve-se ponderar, todavia, que, após estabelecidos os parâmetros (regionalizados) para a
concessão dos favores, as unidades federadas poderão, cada qual de per si, conceder os que lhes
aprouver, sem qualquer outro limite.
14. Entretanto, entendemos necessária a alteração abaixo indicada, em que a expressão "da qual
resulte", constante da nova redação proposta ao inciso IV do art. 155, é substituída por "de que resulte•, colocando-se ponto e virgula finais após •respectivo õnus•, eliminando-se, assim, por despicienda
e redundante, a frase "concedidos diretamente ou
através de instituições de crédito".
15. São acolhidas, como propostas, as alterações do art. 150, § 62, e do inciso VI do§ 2!! do art. 155.
16. Em face de todo o exposto, opinamos pela
aprovação da PC n2 19/96, na forma da seguinte
Emenda n~tt-cCJ
Dê-se a seguinte redação ao inciso IV do § 2'1 do
art 155 da Constituição, constante do art 12 da PEC
n2 19/96, mantidos inalterados os seus arts. 22 a 42:
"Art. 12 O Inciso IV do § 22 do art 155
da Constituição passa a vigorar com a seguinte redação:
Art 155. •••••••.•••••..••.••••••.••••••.•••••••••••••..

§ 22 .......................................................
IV - resolução do Senado Federal; de
iniciativa do Presidente da República ou de
um terço dos Senadores, aprovada pela
maioria absoluta de seus membros:
a) estabelécerá as alíquotas aplicáveis
às operações e prestações, interestaduais e
de exportação;
b) definirá, para cada região do País,
parâmetros mediante os quais, observados
os incisos 11 e III do art. 32 , os Estados e o
-Distrito·-Federal poderão conceder isenção,
anistia, remissão, moratória, crédito presumido, redução de base de cálculo, devolução do tributo, ou parcelamento de débitos
fiscais, ampliação do prazo de recolhimento,
bem como ·qualquer outra espécie de subsídio ou incentivo fiscal, de que resulte eliminação total ou parcial do respectivo ônus•.
Sala das Comissões, 7 de maio de 1997. Bernardo Cabral, Presidente - Lúcio Alcântara,
Relator - José Agrlpino - Esperldião Amin - Ramez Tebet- José lgnácio - Romeu Tuma- Levy
Dias - Regina Assumpção - Francelina Pereira Jefferson Peres - Sebastião Rocha - Antonio
Carlos Valadares.
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ANAIS DO SENADO FEDERAL

EMENDA APROVADA PELA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA À PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 19, DE 1996 E QUE,
NOS TERMOS DO PARÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 356, DEVERÁ CONTER ASSINATURAS DE SENADORES •QUE COMPREENDAM, NO MINIMO, 'uM TERÇO
DOS MEMBROS DO SENADO.
Valmir Campelo - Elcio Alvares - Geraldo Melo
- José Eduardo Outra - Hugo Napoleão - Arthur da
Távola- Mauro Miranda- Onofre Quinan- João
Rocha - Jonas Pinheiro - Edison Lobão - Freitas
Neto -Humberto Lucena - Gilberto Miranda.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
1" Secretário em exercício, Senador Nabor Júnior.
São fidos os seguintes:

OF. N2 58197/CCJ
Brasma, 8 de maio de 1997.
Senhor Presidente,
•
Nos termos regimentais comunico a V. Ex' que
em reunião realizada em 7-5-97 esta Comissão deliberou pela rejeição do PLS n" 49, de 1996, de autoria do Senador Ney Suassuna, que "toma indisponíveis os bens dos devedores, e de seus representantes legais, das instituições financeiras sob o
regime de intervenção, liquidação extrajudicial ou
administração especial temporária, ou envolvidas em
processo de fusão ou incorporação motivada por insolvência, e dá outras providências'.
Cordialmente - Senador Bernardo Cabral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
OF. N" 60/97/CCJ
Brasília, 8 de maio de 1997
Senhor Presidente,
;
Nos termos regimentais comunico a V. Ex' que
em reunião realizada em 7-5-97 esta Comissão deliberou pela aprovação, nos termos de substitutivo
que oferece, do PLS 12, de 1995, de autoria da Sr4
Senadora Beneãlla da Silva, que 'altera a redação
do art. 59 do Decreto-Lei n" 7.661, de 21 de junho
de 1945 (Lei de Falências), e dá outras providências.
Cordialmente - Senador Bernardo Csbral,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Com referência aos expedientes que acabam de ser lidos, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91, §§ 3" a 5 2 do Regimento Interno, abrir-seá o prazo de cinco dias úteis para interposição de recursos, por um décimo da composição da Casa,
para que o Projeto de Lei do Senado n2 12, de 1995,
seja apreciado pelo Plenário. E tendo em vista o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania concluir, por unanimidade, pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei do Senado n" 49, de

1996.
A Presidência, nos termos do art. 101, § 111 do
Regimento Interno, determina o arquivamento definitivo do Projeto de Lei do Senado n" 49, de 1996.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os Projetes de Lei da Câmara n2 89, de 1993 (n" 1.497/91,
na Casa de origem), o de n" 190, de 1993 (n"
2.816192, na Casa de origem) e o de n" 17, de 1997
(n" 1.435196, na Casa de origem), cujos pareceres
foram lidos anteriormente, ficarão perante a Mesa,
durante cinco dias úteis, a fim de receber emendas,
nos termos do art. 235, 11, 'd', do Regimento Interno,
combinado com o art. 42 da Resolução n2 37, de
1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Al•·
cântara, por 20 minutos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-GE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s é Srs. Senadores, o Senado
aprovou ontem, em primeiro turno, a emenda da reeleição, tal como imaginava que devesse ser aprovada pela Casa, isto é, reeleição para todos: prefeitos,
governadores e Presidente da República, sem distinguir um do outro. Afinal de contas, creio que, ao adotar-se o princípio, o melhor é que seja-i.lniforme, ou
seja, que haja tratamento igual para todos.
A aprovação dessa emenda fortalece o Presidente Fernando Henrique Cardoso, fortalece seu poder político, revigora suas energias políticas. Afinal,
há ar a perspectiva de um segundo mandato presidencial, que, como membro filiado ao seu Partido,
creio que iremos conseguir, graças à votação livre,
consciente e democrática do eleitorado brasileiro.
Esse reforço político que o Presidente recebe
por contá da aprovação da emenda da reeleição é
importante para que Sua Excelência conduza, com a
firmeza necessária, com a obstinação indispensável,
com as características próprias da sua personalidade, todo o processo de reforma do Estado, de mod·
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emização do Brasil, de retomada do crescimento, de
aceleração de investimentos e infra-estrutura, e de
resgate da dívida social que, infelizmente, ainda é
muito grande no nosso País.
Na minha opinião, poucas pessoas teriam o
perfil tão apropriado quanto o Presidente Fernando
Henrique Cardoso para promover toda essa transformação no Brasil, dentro do regime democrático, com
o Congresso aberto, funcionando livremente, com as
organizações partidárias exercendo os seus papéis,
com a imprensa livre, com todas as correntes ideológicas e políticas tendo acesso aos meios de comunicação e liberdade de expressão.
Só alguém como Sua Excelência, com o seu
passado, com a sua história de vida, com a sua militância durante os anos do regime militar, com a sua
formação intelectual, com a sua cultura e, sobretudo,
com os traços da sua personalidade, poderia liderar,
sob a confJanÇB geral, esse processo de mudança e
de transformação a se fazer democraticamente.
Dessa forma teve início o seu Governo, foram
encaminhadas ao Congresso muitas dessas mudanças, outras tantas reaf~zadas dentro do seio do próprio Executivo, e assim temos caminhado.
Evidentemente, aqui e ali enfrentando difiCUldades, crises, embaraços, mas o processo continua no
ritmo possível e sempre em respeito ao processo democrático.
Muitas vezes, aquilo que alguns criticam ou cobram do Presidente é , na minha ·maneira de ver, a
sua maior qualidade, a sua maior virtude. Refiro-me
à sua tolerância, à sua capacidade de diálogo, à sua
visão dialética da política, justamente essa capacidade de surpreender, nos opositores, nas críticas, também mérito e virtudes, buscando muitas vezes uma
conciliação que permita avançar no rumo das-transformações e das mudanças, mas sem desconhecer
limites que são impostos pelas J?róprias instituições políticas e pelas forças que apóiàm ou que se opõem ao Governo e que estão, sobretudo, representadas no Congresso Nacional, na ~ e no
Senado.
l
É justamente neste momento de ·crise e na
hora em que temos aprovada a emenda da reeleição, em primeiro turno, que desejo realçar essas
qualidades pessoais do Presidente, para pedir, mesmo, que Sua Excelência não abdique delas. Pelo
contrário, que exercite, cada vez mais, essa tolerância, essa forma de conviver com os contrários, porque verifiCaremos que o Governo ·ficará sitiado, ficará preso àqueles que a tudo se opõem, que tudo criticam, que nada aceitam, que só vêem defeitos e
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culpas no Governo, enfim, uma Oposição irracional,
destrutiva, que não ajuda a construir um novo País,
ou teremos aqueles submissos, subservientes,
aqueles que em tudo confiam, porque tudo esperam;
que tudo dão ao Governo, porque tudo pedem;
aqueles que tudo apóiam porque também tudo querem reivindicar. Evidentemente, não será assim que
construiremos um novo processo democrático em
nosso País, mas, sim, com uma convocação de homens de bem, de todos aqueles que, pertencendo a
esse ou àquele partido político, desejarem de fato
contribuir, construtivamente, inclusive com a sua crítica, para a elaboração de um programa de desenvolvimento nacional.
O Sr. Nabor Júnior -Permite-me V. ExD um
aparte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouço V. EJCD,
Senador Nabor Júnior.
O Sr. Nabor Júnior - Senador Lúcio Alcântara, é muito oportuno o pronunciamento que V. EJCD
está fazendo nesta tarde, aqui no Senado Federal,
analisando a decisão que foi adotada ontem pelo
Senado Federal, de aprovar, em primeiro turno, a
emenda que permite a reeleição dos detentores de
cargos executivos federais, estaduais e municipais,
a exemplo do que já aconteceu na Câmara dos Deputados. Penso que foi uma decisão democrática do
Congresso. Por larga maioria, essa emenda foi aprovada aqui, dando aos chefes do Poder Executivo o
direito de disputar a reeleição, em igualdade de condições com os outros candidatos. Isso acontece nos
países democráticos do mundo, os países onde o
regime é presidencialista. Até nos regimes parlamentaristas, o Primeiro-Ministro pode renovar. o
mandato por várias oportunidades, como aconteceu
com Fer.pe-Gonzãlez, na Espanha, que ficoÚ mais
de 12 anos no poder; como aconteceu também na
Inglaterra, com Margareth Tatcher, que ficou 14
anos, e com John Major, que fiCOu seis anos. Tratase de dar a oportunidade ao administrador de submeter-se ao veredicto da população. Isso não quer
dizer que já estejamos assegurando ao Presidente
da República, aos Governadores e aos Prefeitos o
direito de serem jâ eleitos, porque, em última análise, quem elege é o eleitorado, a população. Estamos apenas oferecendo o direito de eles concorrerem a um novo mandato. Se a população achar que
eles tiveram um desempenho satisfatório no exercicio dessas funções, certamente vai reelegê-los,
como acontece nos Estados Unidos, na França e em
vários países do Primeiro Mundo. Então, queremos
aqui descaracterizar, inclusive, a tese de que a

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

MAIO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

emenda da reeleição só teria realmente validade se
houvesse um referendo popular. Ora, o referendo
são as eleições, o povo é quem vai decidir se o mandatário da Nação, do Estado ou do Municfpio vai merecer ser reconduzido ao cargo. Portanto, a decisão
do Senado, conio aconteceu na Câmara, foi democrática e' atende realmente aos anseios da população. Se, na ocasião das eleições de 1998, a situação eleitoral do Presidente da República e dos governadores não for boa, que o povo, o eleitorado, se
manifeste. Não queremos que seja entendido que
essa decisão já assegura um novo mandato para o
Presidente da República, para os governadores e
prefeitos municipais. Portanto, é preciso descaracterizar essa versão que foi dada pela Oposição, de
que o Senado Federal já assegurou um segundo
mandato ao Presidente da República; quem vai assegurar ou. não é o el.eitorado, mediante as eleições
democráticas que vão se processar no próximo ano.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- V. Ex'l tem toda
a razão, Senador Nabor Júnior, ainda mais porque,
espero, brevemente se votarão as regras para a próxima eleição e, nessa ocasião, se adotará o principio
ético, o principio limitador dos poderes daqueles
que, pennanecendo nesses cargos, irão disputar a
reeleição. Essa decisão popular vai ficar- justamente como disse V. Ex"- para o momento próprio, que
é o momento da eleição.
Até concordo que vamos experimentar um choque cultural, porque o Brasil, pela primeira vez, vai
se defrontar com esse instituto da reeleição. Mas ar
está uma sociedade muito mais amadurecida, muito
mais critica,. muito mais vigilante. Há uma imprensa
livre, que pode, com muita competência, fazer investigações, acompanhamento, a fim de denunciardesmandos, denunciar qualquer deslize que esses candidatos venham a cometer no exercício dos cargos.
A aprovação dessa emenda Óntem, aqui, corno
ocorrerá também no segundo turno, é, de alguma
maneira, uma libertação do Presidente; libertação no
sentido de que não terá como aceitar preSsões - no
meu modo de ver, muitas ilegítimas-, que, de alguma maneira, desejam ora programas ortodoxos - o
liberalismo ortodoxo, a liberdade absoluta de mercado, a entronização do mercado como se fosse um
deus, a quem todos deveriam prestar reverência -,
ora a ortodoxia política; ou, então, dos que, na busca
muitas vezes de fazerem dos seus mandatos instrumentos de pressão ilegítima, coagem ou criam dificuldades ou impedimentos para o exercício livre da
Presidência da República.
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Penso que o Presidente tem que perseverar
nessa mesma linha de equilíbrio, que possa conduzir
o Brasil ao rumo dessas mudanças, dessas transformações, mas .atendendo sempre a imperativos de
ordem democrática.
Tenho lido, na imprensa, que se cogita que o
Presidente abandone essa linha de refonnas, o que
não creio de maneira nenhuma. Se Sua Excelência
as propôs ao Congresso Nacional é porque entende,
como entendemos nós, que elas são, no geral, necessárias, úteis, imprescindíveis ao Pais.
O único limite que há a esse propósito do Presidente da República é a decisão soberana e livre do
Congresso Nacional. Acredito mesmo que nós devemos acelerar a tramitação, a discussão e a votação
dessas refonnas para fazermos as que forem passiveis. Não se acuse o Congresso de ser lento no exame dessas matérias, porque matérias corno a da
Previdência Social, na Inglaterra, por exemplo, levou
oito, nove anos de debate; na Itália, outro tanto; na
França. chegou-se ao ponto de o Presidente Chirac
convocar nova eleição porque não se sentia suficientemente apoiado para empreender essas reformas.
Os limites à proposta do Presidente da República, somos nós, a Câmara e o Senado que vamos
dar, aceitando, modificando ou negando alguns dos
instrumentos que estão contidos nessas emendas
constitucionais.
A Sr' Júnia Marise - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Lúcio Alcântara, permite-me um apárte?
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Ouvirei, primeiramente, a Senadora Júnia Marise, que já havia solicitado o aparte anteriormente, e em seguida ouvirei
V. Ex"O Sr. Bernardo Cabral- Sem dúvida nenhuma, S. Ex'l teria sempre o privilégio de falar em primeiro lugar.
A Sr' Júnia Marlse - Eu queria agradecer ao
Senador Bernardo Cabral pela sua gentileza costumeira e também ao Senador Lúcio Alcântara pela
oportunidade de aparteá-lo. V. Ex", Senador Lúcio
Alcântara, com a sua coerência, da tribuna deste Senado, demonstra para todo o Brasil a sua preocupação com relação aos processos em discussão e em
tramitação no Congresso Nacional, ou seja, o das
reformas propostas pelo Governo. V. Ex' vem também alinhavando a sua confiança na pessoa do Presidente da República quando expressa seu sentimento no sentido de que essas reformas possam se
dar de forma absolutamente transparente e dentro
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de um processo amplamente democrático. Certamente podemos, neste momento, aproveitando a
oportunidade de seu pronunciamento, invocar exalamente este sentimento: o sentimento da transparência, da democratização, da discussão de todas as
propostas que dizem respeito às ·mudanças e às
transformações do País. Na verdaqe, essas questões não estão sendo debatidas. Claro, se dependesse de V. Ex!, haveria um amplo debate com a sociedade. V. Ex! citou muito bem a questão das reformas que dizem respeito principalmente às políticas
públicas: a reforma da previdência e a reforma administrativa Hoje, nós, Senadores - já que a reforma
da Previdência está agora em debate no Senado Federal -, estamos sendo alvo de indagações e sugestões por parte da sociedade. São aposentados, servidores, trabalhadores que querem saber exatamente como é que está sendo conduzida e de que forma
será aprovada a elaboração do projeto da reforma
da Previdência. E está havendo essa cobrança porque a discussão desses temas não passou pelo debate com a sociedade. Na verdade, o que se nota, e
esta tem sido a nossa preocupação - e conhecendo
V. E~. sabendo, inclusive, da sua trajetória política
de coerência e de identidade com as causas populares -, é que essa questão está no vazio; não está
havendo debate com a sociedade. Agradeço a oportunidade de aparteá-lo.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Muito obrigado.
Pergunto à Mesa se há tempo para conceder o aparte ao Senador Bernardo Cabral; se não, concluirei o
meu pronunciamento.
O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo} - V. ~
dispõe de três minutos, Senador Lúcio Alcântara.
O SR- LÚCIO ALCÂNTARA- Senador Bernardo Cabral, se for breve, eu gostaria de ouvi-lo
para, ao final, concluir.
O SR: PRESIDENTE (Ge~ldo Melo} - É claro
que a Mesa não irá interromper V. ~ e nem privar
a Casa de ouvir o Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Sr. P~sidente, não
haveria melhor forma de homenagear o' Senador Lúcio Alcântara se não com o meu silêncio. Não quero
interromper o seu pronunciamento.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Muito obrigado.
Senadora Júnia Marise, agradeço muito as expressões de apreço e consideração que V. Ex! teve
para comigo. Penso que esse debate está acontecendo. Estamos há mais de dois anos discutindo a
reforma da previdência, a reforma administrativa~ V.
Ex", como eu e todos os Srs. Senadores, estamos
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recebendo sugestões, críticas e apoio e estamos
imersos nesse grande debate.
Eu, por exemplo, não concordo com tudo o que
o Governo está propondo em relação a essa matéria. Vou-me reservar para, no momento próprio, dar
o meu apoio, aceitando aquilo-qaê considerar positivo e bom para o País, .votando e apoiando; mas, naquilo que discordar, reservo-me o direito de dar o
meu voto contrário.
Reconheço que as reformas são necessárias,
são indispensáveis e que precisamos concluí-las,
aceitando-as no todo ou em parte, conforme a soberana decisão do Congresso Nacional, nos termos em
que foram enviadas para esta Casa por iniciativa do
Presidente da República.
Não há como procrastinar, como protelar esse
debate. Se o Governo não tem sustentação política
sufiCiente para aprová-las nos termos em que desejar, teremos que mudar essas propostas, alterá-las,
mas precisamos concluir esse processo, porque temos que ingressar em uma nova fase. A estabilidade
econõmica já não basta, uma inflação baixa já não é
suficiente, o Pais precisa crescer, precisa criar empregos; precisa realizar e o Presidente tem que colocar af todo o seu talento, toda a sua energia, seu vigor, junto com os Ministros, para produzir esse crescimento, livrando-se daquilo que o General Geisel,
uma vez, alertando o Pais para o perigo do envolvimento com os militares, com as Forças Armadas,
chamou de "vivandeiras de quartel". O nosso perigo
agora são as "vivandeiras dos palácios". Esses, sim,
é que podem comprometer, é que podem afetar,
causar prejuízos a este Governo, dirigido com tanta
sabedoria e i:om tanta competência pelo Presidente
·
Fernando Henrique Cardoso.
Tenho certeza de que, aqui no Congresso Nacional, Sua Excelência, COI'Tl' $.Ua capacidade, sua
dialética, seu diálogo, aceitandõ a crítica produtiva e
o oferecimento ao diálogo, vai produzir aquele Governo que nós desejamos, esperemos e queremos
para o bem do futuro_ do Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Concedo a palavra ao Senador Pedro Simon.(Pausa.}

Concedo a palavra ao Senador Coutinho Jorge.(Pausa)
Por permuta com o Senador Humberto Lucena,
concedo a palavra ao Senador Antonio Carlos Valadares.
V. Ex" dispõe de 20 minutos.
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O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES (Bioco/PSB-SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr" Senadora,
Srs. Senadores, venho dar conhecimento à Casa de
que acabei de encaminhar à Mesa do Senado urna
proposta de emenda à.CP~ição que dispõe sobre a destinação de recursos da União~ dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios para o Sistema
Único de Saúde- SUS.
Essa proposta teve a assinatura e o apoiamento de 43 Srs. Senadores, na sessão de ontem. Se
me desse ao trabalho de continuar a coleta de assinaturas, tenho absoluta certeza de que obteria um
número ainda muito maior, haja vista que o mínimo
necessário é de 27 e conseguimos- como já disse 43 assinaturas. Essa é uma prova evidente de que o
Senado está imbuído dos melhores propósitos para
resolver definitivamente esse grave problema que
vem atormentando os brasileiros, principalmente os
mais. pobres, os excluídos, os que não têm voz, mas
muitos dos quais têm voto para eleger Presidente da
República, prefeitos, governadores, senadores e deputados.
Entretanto, uma providência efetiva, permanente, para solucionar o problema da saúde de uma vez
por todas, ainda não surgiu, malgrado os esforços
dos Srs. Senadores que aprovaram, comigo - fui o
primeiro signatário da proposta -, a chamada CPMF,
que atraiu adversários, provocou protestos, mas que
foi urna saída emergencial, transitória para minorar a
pequenez ou a limitação de recursos do setor.
O Ministro Jatene se esforçou nesse sentido. O
Senado Federal e a Câmara cumpriram o seu papel.
E, pelo que estou sabendo, Sr. Presidente - anotem
-, o único recurso visível do Ministério da Saúde, até
agora, é o decorrente da arrecadação da CPMF. Os
recursos outros, que foram aprovados no Orçamento
da União, pela Comissáo-da qual
a Comissão Mista de Orçamento, não consta terem chegado
no Ministério da Saúde- e estamos no mês de maio
-, contrariamente ao compromisso assulflido pelo
Governo de que a CPMF seria um recurSo apenas
complementar - sua arrecadação poderia chegar à
casa dos R$6 bilhões e a necessidade do setor era
de no mínimo R$25 bilhões ou R$30 bilhões.

P\!.rticipo,

Em face disso, Sr. Presidente, fizemos um estudo e verificamos que existem propostas na Câmara dos Deputados e no Ministério da Saúde. O Senado Federal precisava, então, formular uma proposta
que englobasse os dois pensamentos. Consultamos
o Ministério da Saúde e elaboramos urna proposta.
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Sou Oposição, todos sabem, mas não à saúde;
sou um defensor da saúde. Não sou médico, não tenho hospital, mas fui Governador e sei que a população mais pobre, principalmente no Nordeste, .está
passando por sérias dificuldades com a falta de recursos.
O Sr. Romeu Tuma- Permite-me V. Ex- um
aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES Pois não, nobre Senador Romeu Turna. Concedo,
com muito prazer, o aparte a V. Ex-.
O Sr. Romeu Tuma- Nobre Senador, como V.
Ex- falou que era Oposição, eu queria dizer que V.
Ex- é um grande defensor da saúde. Tenho acompanhado seu trabalho - sou seu vizinho de cadeira - ,
com muita alegria e muito orgulho, em defesa da
saúde e do atendimento aos pobres. Assinei com
muita tranqüilidade a sua proposta porque ela é um
estimulante permanente ao que V. Ex- tem feito
aqui, como um vetor importante ao atendimento à
saúde, através do Sistema Único de Saúde-SUS,
com a alocação de verba permanente. V. Ex- foi o
autor da PEC da CPMF, sofreu todos os ataques
possíveis e imagináveis, mas manteve-se finne na
luta pelo seu objetivo; agora, volta à tribuna para defender mais alguma coisa, porque aquilo não foi suficiente para o atendimento da saúde. Cada um de
nós, neste plenário, representando os seus Estados,
tem recebido dezenas de cartas, sempre voltadas
para angústias de hospitais também - por que não?
- que não conseguem receber em dia. Às vezes, tenho conversado com o 'Dr. Antônio Errnírio de Moraes, Diretor do Hospital BenefiCência Portuguesa,
um dos maiores hospitais de São Paulo, que, provavelmente, é um dos que mais atende através de convênios com o SUS, sobre a dificuldade que significa
receber as contas apresentadas 90, 120 dias depois.
O problema que V. Ex- traz é a necessidade do Estado alocar permanentemente as verbas, que não
podem ser superadas por nenhuma outra prioridade.
O Estado tem dificuldades permanentes. E eu chamaria ainda a atei1Ção, se me permitisse V. Ex-,
para o problema das Santas Casas de Saúde, que
não é só de São Paulo, acredito.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - É
de todo o Brasil.
O Sr. Romeu Tuma - É de todo o Brasil. As
Santas Casas tinham um gerenciamento importante,
eram praticamente o único hospital público de aten·
dimento, e, hoje, por defiCiência financeira, têm estado em caos, e provavelmente muitas delas terão que
fechar as suas portas em razão da falta permanente
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que será decretada pela Assembléia Legislativa, se
de verbas. Quero cumprimentá-lo e espero estar
for o Município, e pelo Governo Federal, se for o Escom V. ExB na discussão do mérito da matéria nas
-taâo.
comissões e no plenário.
Quanto ao Presidente da República, se não
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Do
aplicar os percentuais aqui previstos, na Constituiapoio de V. ExB à saúde todo mundo sabe nesta
Casa, e em São Paulo, notadamente, onde V. Ex" _çãc:> existe a pena do processo de crime de responsabilidade.
faz política sempre em favor das boas causas.
I
Assim, Sr. Presidente, acompanha esta proNesta emenda constitucional, que estamos traposta a seguinte justificativa, que passo a ler:
zendo ao conhecimento de todos - e daqueles que
não tiveram a oportunidade de assiná-la-, estamos
A Carta Magna Brasileira é um paraalterando alguns artigos da Constituição para chegar
digma mundial do capítulo que versa sobre a
a isso: os arts. 34, 35, 167 e 198.
Seguridade Social. Os mais avançados conO art. 198, que é o mais importante, faz menceitos foram ali contemplados pelos constição à distribuição dos recursos para o sistema de
tuintes em 1988, como a descentralização, o
saúde. A União contribuiria com 30"/o das receitas de
atendimento integral, a regionalização, a hiecontribuições sociais do orçamento da Seguridade
rarquização e a participação da comunidade
Social. Isto porque sabemos que a Seguridade Sonas decisões sobre prioridades e processo.
cial é que mantinha a saúde até 1993. Após esse
O Sr. Lúcio Alcântara - Permite-me V. Ex"
ano, o Ministério da Saúde passou a receber recurum aparte?
sos apenas orçamentários e não rriais provenientes
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARESdo orçamento da Seguridade Social, o que provocou
Pois
não,
depois seguirei com a leitura da justifiCaaquela crise, aquela débâcle que abalou todo o Bração.
sil, com o fechamento de clínicas e hospitais, com
O Sr. Lúcio Alcântara - Senador Antonio Carmortes em Recife, no Rio de Janeiro, por falta justalos Valadares, quero apenas reforçar as palavras do
mente de recursos dirigidos para esse fim. ·
Senador Romeu Tuma. V. Ex" é um grande baluarte
Os Estados e o Distrito Federal contribuiriam
da saúde pública no Senado. Basta dizer que foi inicom 12% e os Municípios contribuiriam com 10% de
ciativa de V. Ex" a apresentação da proposta de
suas receitas, incluídas as resultantes de transferênemenda constitucional, com o apoio de vários Senacias constitucionais da União. Ora, sabemos que
dores,...
·
muitos Estados e muitos Municípios já aplicam um
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- E
percentual muito maior; alguns não aplicam esse
V. Ex" foi um brilhante Relator na Comissão de
percentual e, com essa emenda constitucional, seConstituição, Justiça e Cidadania
rão obrigados a aplicar. ·
O Sr. Lúcio Alcântara - ... que tive a honra de
Nós também sabemos que a Constituição obrirelatar e o Senador Bernardo Cabral também.
ga, para o desenvoMmento do ensino, a aplicação
de determinados percentuais pelos Estados, pelos
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - O
Senador Bernardo Cabral foi o Relator e V. Ex" apreMunicípios e pela União. No que se refere aos Estados e Municípios, a não obediência desse dispositivo -:;_·~sentou um substitutivo.
constitucional - de aplicação d~ 25% de suas receiO Sr. Lúcio Alcântara- Houve o apensamentas - implica em intervenção.
to de duas propostas. O que quero ressaltar é justaEssa mesma obrigatoriedade nós trouxemos
mente essa preocupação permanente de V. E~ com
para o âmbito desta proposta de emepda constituo problema da saúde. Hoje, o próprio Ministério da
cional, porque, se consideramos a educação vital
Saúde, os responsáveis pela execução do Orçamenpara o desenvolvimento do País, da mesma forma
to no Ministério da Saúde informam que nós ainda
consideramos que um homem com saúde contribuirá
estamos precisando, neste ano, de R$4 bilhões para
cumprir as metas que estão previstas. Então, a procertamente para o desenvolvimento do Brasil, enquanto um homem doente constitui um peso muito
posta que V. Ex" traz é interessante, é oportuna, é
grande para um Pais que quer crescer, que quer se
pertinente, vamos examiná-la com todo cuidado e,
confirmando o que disse há poucos minutos desta
desenvolver.
-tribuna, propostas boas, partam de onde partirem, o
E é por esta razão que a pena prevista para o
Governo tem de examinar, tem de acatar, como a
Estado ou Município que não aplicar os percentuais
crítica procedente também, para realizar o bem code 12 e 10%, respectivamente, é a de intervenção,

-------

MAI0!997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

mum, a vontade da Nação. Parabéns a V. Ex- por
essa iniciativa.
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Eu
é que agradeço a V. Ex-, que é, inclusive, um dos
autores desta proposta, que foi um dos primeiros a
me estimular a encaminhar essa proposição.
Continuo.
No entanto, aspectos relativos à explicitação e ao detalhamento das atribuições
funcionais e orçamentárias provocaram uma
ruptura na estrutura do recém-criado Sistema Único de Saúde (SUS), provocando a
falsa impressão de que as medidas que o
nortearam eram falhas ou teorias totalmente
abstratas.
Na realidade, o que faHou no processo
d~ implementação e otimização do SUS foi,
srmplesmente, o detalhamento da distribuição dos recursos, a exigência de sua aplica~o em percentuais mínimos pela União,
Drstrito Federal e Municípios e de suas competências, coisa que até hoje não foi concretizada totalmente. Enquanto isso, o sistema
estatal de saúde adema, faz água. Medidas
urgentes de caráter administrativo e orça·
mentário fazem-se necessárias.
Cumprimos, portanto, uma determinação prevista pela própria Constituição, ao
detalhar os aspectos orçamentários pressupostos no art. 198 da Carta Magna Ressalte-se, ainda, que os percentuais propostos
são, aproximadamente, os definidos na X
Conferência Nacional de Saúde. Almejamos,
com tal medida, proporcionar condições suficientes..para. uma melhor gestão do SUS,
que é a estrutura pública sobre a qual se assentam as únicas possibilidades de acesso
de nossa carente populaçiio às ações de
saúde.
· I
Com referência à inclusão de receitas
oriundas da Seguridade Social (que passará
a contribuir com 30"k de sua arr~dação),
tal dispositivo se justifica uma vez que após
o ano de 1993, quando o Ministério da Previdência suspendeu os recursos obrigatórios
para o Ministério da Saúde, as dificuldades
do setor começaram a se agravar. Hospitais
foram fechados, causando dezenas de mortes; doentes passaram a ser recusados sob
alegação de faHa de recursos e, por esta razão, dezenas de unidades hospitalares em
todo o Brasil rescindiram os contratos de
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prestação de serviços para atendimento à
--pópulação mais carente.
A não ser a criação da CPMF, um tributo provisório que atraiu adversários e
como disse, provocou reações - mas que:
de qualquer forma, está irrigando o setor
com recursos que o Governo insiste em negar (aproximadamente 6,5 a 7 bilhões serão
arrecadados este ano; houve um superávit
em relação ao que foi previsto) - nada se
fez para dar um fim a essa trágica situação,
q~e c;:ausa desespero e revolta à população,
pnnClpalmente a situada na faixa da pobreza, que não dispõe de outros meios para ser
assistida em suas necessidades perante o
setor de saúde.
Por outro lado, podemos demonstrar
que só através da obrigatoriedade constitucional é que se conseguirá a alocação de recursos de forma correta, haja vista que os
repasses de dotações previstas no Orçamento da União são sempre adiados e não
fluem na mesma proporção e velocidade
como deveriam estar sendo distribuidos a
todo o sistema, e a CPMF passou a se
constituir praticamente no único recurso
realmente visivel à disposição da saúde pública
.
Corno a CPMF perderá sua vigência
no inicio do próximo ano, toma-se imprescindível a elaboração e a aprovação, pelo
Congresso Naciónal, o mais urgente possível, de proposta de emenda constitucional,
como essa que encaminhamos para a deli·
beração da Casa, a qual, se vier a ser promulgada, por certo que resolverá, em definitivo, a eterna e incompreensível escassez
de recursos do sistema de saúde pública no
Brasil. Com a vantagem de que não só a
União, mas também os Estados e Municipios que terão participação direta no estabelecimento de um modelo no qual esses, do
mesmo modo, assegurem a aplicação de recursos visando a implementação, o funcionamento e a gestão do Sistema Único de
Saúde.
O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. Ex"
um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES - É
com muita honra que concedo um aparte ao companheiro e amigo Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, Presidente da CPI dos
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Precatórios, cuja atuação, neste Senado, é um uniVerso- universo onde o povo está em primeiro lugar.
Concedo a palavra a V. Ex".
O Sr. Bernardo Cabral - Obrigado, Senador
Antonio Carlos. Valadares. Ouso aparteá-lo menos
por uma contribuição-maiõr, porque ela já foi dada
pelos eminentes Senadores Romeu Tuma e Lúcio
Alcântara. Mas verifico que ambos registram a sua
preocupação com a medicina. com a saúde. E as
pessoas se indagam: •mas como Antonio Carlos Valadares, Governador de Sergipe, Advogado, faz incursão em um terreno corno o da saúde?" As pessoas se esquecem de que o advogado é o cirurgiãoplástico do fato. V. EJcA pode não ser o médico no
sentido literal do termo, para cuidar de pacientes,
mas V. ExA é o advogado-médico que cuida do povo.
Sou homem nascido nas barrancas do Amazonas,
fico observando os rios. Ninguém jamais atravessa a
água de um rio no mesmo lugar, ela é sempre outra,
renovada V. ExA está sempre renovando, no caminho da sua vida, essa travessia do rio. E observe,
Senador Antonio Carlos Valadares, os rios sempre
atingem os seus objetivos porque vão.contomando
os obstáculos que vêm à sua frente. É por isso que
V. Ex" sabe contornar as dificuldades do rio da saúde que vem à sua frente. Contorna com tamanha
propriedade, com tanta oportunidade que me senti
honrado quando subscrevi a sua emenda constitucional sobre a CPMF. Era essa a primeira parte da
minha intromissão no·seu discurso. A segunda é no
sentido de confinmar como a vida pública é terrível
para os que dela fazem, sobretudo, um pendor. Ontem, o Ministro Adib Jatene era lembrado, louvado,
inclusive elogiado péfo seu trabalho; hoje, caiu no
esquecimento. A frase é minha: ninguém espere dos
seus contemporâneos reconhecimento, sempre justiça dos pósteros. Amanhã, outros virão lembrar que
um dia Antonio CarloS:"-aladares veio para a tribuna
sem ser médico, mas como ciru~gião-plástico do fato
para mostrar que está no exercício da advocacia em
defesa do povo brasileiro.
,
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES- Sr.
Presidente, antes de concluir, eu gosta~a de agradecer as palavras generosas do nobre orador e compa·
nheiro de Comissão e de Senado, Senador Bernardo Cabral, que, inclusive, tem uma participação não
apenas através de sua assinatura à proposta de
emenda constitucional que ora apresentamos; depois que S. Ex" assinou o documento, fez a seguinte
sugestão: "Senador Valadares, a ementa não deveria ter a palavra "vinculação", porque vinculação soa
anticonstitucional. V. Ex" procure uma outra ementa,
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·ml'ls-essa não vai soar bem quando chegar à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania".
Ouvindo a sugestão do nobre mestre, do emérito Professor de Direito, Relator da Constituinte,
obedeci religiosamente e mudei a ementa, que é a
transparência do conteúdo da proposta:
Dispõe sobre a destinação de recursos
da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, para implementação, funcionamento e gestão do Sistema Único de Saúde e dá outras providências.
Só dei seguimento a essa proposta depois que
o Senador Bernardo Cabral aprovou a nossa ementa, que incluí na emenda constitucional.
Quero agradecer a V. Ex" a idéia bnlhante, sem a
qual- quem sabe?! - ela não teria prosseguimento na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Para terminar, Sr. Presidente, eu gostaria também de dizer que, com relação aos dois requerimentos que fiz às autoridades constituídas, ainda há
tempo para os Ministros da Fazenda e da Saúde
respondê-los. FIZemos os requerimentos no dia 7 de
maio; S. ~ dispõem de um prazo de 30 dias. No
dia 7 de junho, certamente, os Ministros responderão às perguntas que queremos saber: quanto o Ministro da Fazenda arrecadou de CPMF em cada Estado; quanto cada Estado recebeu individualmente
de CPMF; quanto o Estado do Rio Grande do Norte,
que foi o Estado cujo PIB mais cresceu no ano de
1996, um Estado que teve um crescimento extraordinário, arrecadou de CPMF e quanto para ali foi destinado - e assim sucessivamente em relação aos demais Estados da Federação brasileira.
O Sr. Ramez Tebet - Senador Antonio Carlos
Valadares, sei que V. Ex" está concluindo, mas, poderia me conceder um aparte?
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARESCom a aquiescência do Presidente, eu gostaria de
ouvi-lo, não há dúvida.
O Sr. Ramez Tebet - Só 30 segundos, Sr.
Presidente!
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Tenho
certeza de que V. Exl compreenderá que a Mesa
tem o dever de cumprir o Regimento, mas ela não
vai privar a Casa de ouvir a intervenção de V. Ex".
O Sr. Ramez Tebet- Muito obrigado a V. Ex",
Senador Antonio Carlos Valadares, não posso também deixar de cumprimentá-lo pela grande preocupação que V. Ex& tem demonstrado por esse que é
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um dos mais graves problemas que afligem a sociedade brasileira: o da saúde da nossa gente, que está
profundamente debilitada Mas V. Ex", ao, término do
seu pronunciamento, faz um requerimento impossível de ser respondido. Portanto, se V. Ex" me permite, não se trata de nenhuma desconsideração por
parte do Ministro da Fazenda. Sabe por quê? Porque recentemente tomei conhecimentd de que S.
Ex", o Ministro da Fazenda, baixou uma portaria que alguns estão dizendo até que é inconstitucional,
já que ela representaria a quebra do sigilo bancário
- no sentido de que o próprio Governo pudesse ter
acesso aos estabelecimentos bancários, a fim de saber o quanto se está efetivamente arrecadando com
a CPMF; não se trata de quanto o Governo tem recebido. Ele deve estar lançando não digo dúvidas
nas instituições bancárias brasileiras, não digo isso,
mas pelo menos o Governo está impossibilitado de
fiSCalizar os estabelecimentos bancários sob o manto do sigilo bancário. Então, veja V. Ex'l que o seu
requerimento só pode ser respondido talvez daqui a
mais uns dias, porque essa portaria entrou em vigor
recentemente e deve estar sendo questionada no
Poder Judiciário sobre o sigilo bancário. Meus sinceros cumprimentos a essa dedicação de V. Ex".
O SR. ANTONIO CARLOS VALADARES.Senador Ramez Tebet, eu gostaria apenas de explicar que o requerimento faz alusão a uma resposta
da Receita Federal, que é uma obrigação prevista na
própria lei complementar que regulamentou a cobrança da CPMF.
Quem fiscaliza e quem controla a cobrança da
CPMF é a Receita Federal, razão pela qual o nosso
requerimento é dirigido a ela, por intermédio do Ministro da Fazenda, que não tem como recusar essa
informação. Não estou pedindo individualmente as
contas de ninguém; estou pedindo informações sobre a arrecaEiação global em cada Estado. Penso
1
que isso a Receita pode fornecer. E1não há portaria
que possa proibir a fiscalização dos atos do Poder
Executivo pelo Senado Federal, Tribunal de Contas
e Câmara dos Deputados, o que é previt;to pela
·
Constituição Federal. Muito obrigado.
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ao Congresso Nacional e que ora tramita na Câmara
dos Deputados, agride a nossa Constituição, contrapõe-se ao pacto federativo, menospreza Estados e
Municípios e insulta a inteligência da classe política.
Sucessor do famigerado Fundo Social de Emergência - FSE, o FEF nada mais é do que um ardiloso
artifício que retira recursos dos Estados e Municípios
para atender a voracidade do Governo central e que,
por isso mesmo, já deveria ter sido não apenas rejeitado, mas extinto de uma forma tão cabal, que dele
já não fôssemos capazes sequer de guardar o seu
nome.
Seu efeito danoso não se limita a ferir o Texto
Constitucional e a empobrecer as Unidades políticoadministrativas; certamente, Sr. Presidente, o impacto negativo do FEF sobre o caixa de Estados e Municípios não admite contestação.
A questão tem desdobramentos que merecem
ser analisados. Que ninguém se iluda, no entanto!
Sob qualquer ângulo, a proposta governamental merecerá amplo repúdio, e uma análise mais acurada
do seu significado demonstrará apenas que urge rejeitar esse engodo, não por uma, mas por numerosas e consistentes razões. ·
. Inicialmente, .quero lembrar ao Presidente da
República e à equipe económica do seu Governo
que o Estado brasileiro é uma Federação, que nasceu com a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Desde então, sua existência se
confunde com a própria forma de governo que temos
adotado. federalismo está inarredavelmente vinculado à vida institucional do Paíl!..amparado por cláusula pétrea da nossa Constituição.

o

O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo} - Com a
palavra a Senadora Júnia Marise. V. Ex" dispõe de
20 minutos.

A proposta presidencial dé prorrogar o Fundo
de Estabilização FIScal afronta mais uma vez a nossa Constituição, porque promove uma redistribuição
de recursos, às avessas do quê-preconiza a nossa
Lei Maior. De fato, o Governo, além de não ter implementado uma polftica de redução das desigualdades regionais, vem contnbuindo para que tais desigualdades se avolumem, ampliando o hiato há muito
existente entre as regiões mais desenvoMdas e as
mais atrasadas, entre Estados mais ricos e os mais
pobres, entre os municfpios mais ricos e os falidos,
mendicantes, portanto, da ajuda federal.

A SR. JÚNIA MARISE (BiocoJPDT-MG. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, a proposta de prorrogação da vigência do Fundo de Estabilização Fiscal, - FEF, que o Governo encaminhou

Isso se dá exatamente porque o Fundo de Estabilização FISCal não retira recursos apenas dos Fundos
de Participação dos Estados e Municípios, mas também dos Fundos Constitucionais do Norte, do Nordes-te e do Centro-OeSte,.
que devem. Ser apliCa-

recuiSos
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dos no setor produtivo, confonne estabelece a Constituição, para reduzir a5 diferenças regiOnais.
A exacerbação das desigualdades ocorre também em função do peso que têm tais Fundos na
composição das receitas dos Municípios. Para dissipar eventuais suspeitas da crítica que estamos fazendo neste momento, alinhavo algumas considerações dos Jornalistas Luís Eduardo teal e César Felício, da Gazeta Mercantil, para quem as cidades
mais pobres terão as maiores perdas com a prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal.

Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, o FEF é
composto, entre outros itens, pela retenção dos repasses da arrecadação de impostos federais e estaduais aos Municípios, não se tocando, portanto, nas
receitas que são próprias das Prefeituras, como o
IPTUeoiSS.
Assim, o impacto do FEF será insignifrcante,
talvez, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde apenas
1% da receita é proveniente desses repasses. Nos
municípios da Região Norte o impacto será brutal.
Em média, cada habitante da Região Norte participará do FEF com R$65,00; no Sul, esse número cai
para R$8,00; e no Sudeste para R$3,00.
Nessas condições de agravamento das diferenças regionais, impõe-se salientar o caráter espúrio e até inconstitucional da desvinculação de receita
orçamentária pela qual se bate o Governo Federal.
Cumpre ainda lembrar que o Fundo de Estabilização Fiscal sucede ao Fundo Social de Emergência, que, se nada tinha de emergência, muito menos
teve de social. A opinião pública deste País sabe
que o Fundo Social de Emergência foi usado para
garantir provisões das despensas palacianas, até
mesmo de goiabada Cascão - e isso foi fartamente
documentado pela imprensa brasileira. Trata-se de
prosaísmo que já se incorporou até mesmo ao folclore da política nacional.
\
Sr. Presidente, vamos aqui a alguns fatos.
Com a prorrogação do FEF, o Gov~mo Federal
pretende continuar usurpando recursos tios Estados
e Municípios brasileiros para resolver os seus problemas de caixa. A pretexto de garantir a estabilização econômica, o Poder Executivo pretende manter
em caráter emergencial uma desvinculação de 20%
dos recursos orçamentários que devem ser repassados aos Estados, Municípios e Fundos Constitucionais. Com isso, incorporaria à sua própria Receita
um volume adicional de R$22 bilhões,· valor estimado para o segundo semestre deste ano.
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O Sr. Ramez Tebet- V. Ex" me permite um
aparte?
A SRA. JÚNIA MARISE - Ouço-o com muito
prazer, Senador Ramez Tebet.

O Sr. Ramez Tebet- Senadora Júnia Marise,
louvo V. Ex" pela grande preocupação que expressa
nesta tribuna em defesa da Federação brasileira.
Digo Federação brasileira, uma vez que este País
continente é e deve ser forte a partir da força dos
nossos Estados e principalmente dos nossos Municípios. V. Ex" vem à tribuna e demonstra preocupação
em defender os interesses dos Municípios brasileiros, em defender os interesses dos Estados brasileiros, ressaltando que precisam de mais recursos. V.
Ex', en passant, citou três instrumentos constitucionais de profunda significação para o desenvolvimento das regiões mais pobres do Brasil: Fundo do Nordeste, Fundo do Norte e Fundo do Centro-Oeste. Ou
seja, V. Ex' citou mecanismos constitucionais que
não estão sendo bem aplicados e direcionados. Refiro-me especificamente ao Fundo do Centro-Oeste
pelo qual, tanto eu como toda a Bancada do CentroOeste - inclusive está aqui o Senador Mauro Miranda, que tanto esforço tem feito para que esses recursos sejam aplicados no setor produtivo brasileiro a
uma taxa de juros compatfvel com a necessidade
da classe empresarial brasileira, isto é, que tenha
um retomo. Do jeito que está, nobre Senadora,
com relação ao Fundo do Centro-Oeste, a resposta está no próprio Banco do Brasil, gestor desse
Fundo. São R$320 ll)ilhões à espera de tomadores
que estão impossibilitados de ir lá e apresentar os
seus projetas, a fim de retirar esse dinheiro e aplicá-lo no setor produtivo. Caso façam isso, sem dúvida alguma, ficarão reféns do Banco do Brasil.
Com relação ao Fundo do Centro-Oeste - quero
fazer justiça a S. Ex" o Governador Maguito Vilela,
que está aqui, juntamente com o seu vice, e também registrar a presença do Governador de Santa
Catarina -, estamos aguardando até mesmo a instalação do seu conselho deliberativo, que foi criado mas ainda não está instalado. Cumprimento V.
Ex' pela oportunidade do seu discurso em defesa
dos Municípios e dos Estados brasileiros.
A SRA. JÚNIA MARISE - Nobre Senador Ramez Tebet, incorporo, com muito prazer, o aparte de
V. Ex", que vem, mais uma vez, reforçar a nossa
tese contrária à aprovação da prorrogação do Fundo
de Estabilização Fiscal.
Continuando o meu discurso, para obter o que
pretende, o Governo hoje está se valendo de vários
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recursos, até mesmo ameaçando cortes adicionais
no Orçamento da União, conforme afinnou o próprio
Ministro da Fazenda, Pedro Malan, em depoimento à
Comissão Especial da Câmara dos Deputados que
analisa esse projeto. Alegando necessidade de con·
trolar o seu défiCit fiscal, ameaça o Poder Executivo
cortar gastos nas áreas social e de il'lfra-estrutura.
com prejuízo para as condições de vlda da nossa
população mais pobre.
Ora, Sr. Presidente, este Congresso não pooe
se curvar a ameaças desse tipo. O Governo tem dinheiro de sobra e presta socorro imediato quando se
trata de atender ao sistema financeiro deste País.
Basta um banco estar na iminência de ser fechado,
e lá estão o Proer, o Governo Federal e até mesmo
o Tesouro Nacional para socorrer o sistema financeiro - aliás, já foram liberados cerca de R$20 bilhões
para esse fim. Na verdaàe, quando o Governo quer
atender aos interesses dos Municípios mais pobres
deste Pais, certamente as ameaças estão ocorrendo, e quer o Governo a prorrogação do Fundo de
Estabilização Fiscal.
Há dias, Sr. Presidente, na coluna "Coisas da
Política", do Jornal do Brasil, a jomalista Rosângela
Bittar abordou, com precisão, o càmportamento governamental:

"A cada início de negociação do Governo com o Congresso para arrancar o dinheiro destinado a cobrir a conta do desequilíbrio de caixa, fiCa mais claro que o País
está longe de ter uma solução global para os
seus problemas fiscais" •.
Eis aí a constatação formulada com absoluta
isenção.
No caso em tela, da prorrogação do FEF, essa
emergência já dura três anos e meio, e é lícito concluir que nem mesmo o Presidentv da Repéblica eseus auxiliares acreditam que a presente sangria
dos cofres estaduais e municipais solucionará a
questão do seu desequilíbrio financeiro.
Jogando a responsabilidade da pres$te situação sobre os ombros do Congresso, alega o Governo que o déficit público resulta da demora na aprovação das reformas fiscal, administrativa e previdenciãria Não é assim. Basta lembrar, liminarmente,
que tais reformas não apresentam resultados imediatos, demandando razoável tempo para produzir
efeitos significativos. Além disso, há que se estranhar a própria atitude do Governo, que não mostrou,
nas tentativas de aprovação das reformas, o mesmo
empenho para garantir a sua reeleição.

Finalmente cabe ainda indagar: se o Governo
Federal precisa equilibrar suas contas, como ficam
os Estados e Municípios? Suas dificuldades, por
acaso, são menores? Ou seus interesses qualitativamente são menos importantes do que os da esfera
federal? Trata-se de patente contradição, especialmente se levarmos em conta que o próprio Presidente da República vem destacando, como mérito do
seu Governo, a descentralização do Serviço Único
de Saúde, afirmando, textualmente, que cabe aos
prefeitos, que conhecem as prioridades de seus Municípios, a responsabilidade de cuidar da saúde das
suas populações.
Assim, como explicar a sangria de recursos
dos Estados e Municípios, a maioria dos quais se
encontra à míngua? A previsão das perdas decor·
rentes do FEF para este ano é de R$1.010.000,00
na quota dos Estados; e de R$1.057.000,00 na quota dos Municípios, sem falarmos dos Fundos Constitucionais. Essa nova investida toma-se particularmente nefasta, quando se conhecem os níveis de
endividamento dos Estados e Municípios b~ileiros.
Sr. Presidente, encaminho o meu pronuncia·
mento para que seja publicado nos Anais desta
Casa na Integra
Nestes últimos minutos de que disponho, vou
elencar aqui as perdas que poderão ocorrer com ·a
prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal proposto pelo Governo para o meu Estado, Minas Gerais:
Belo Horizonte, a Capital do meu Estado, vai
perder cerca de R$5.343.000,00, e os dez·Municfpios considerados de médio porte perderão cerca de
R$946.000,00, cada um.

nosSo

EsAinda nos. Municípios do interior· do
tado, por exemplo, temos aqui: Araguari, no Triângulo
Mineiro,
perderá
R$494.135,00;
Araxá,
R$401.484,00; Barbacena, .R$525.000,00; .e outros
Municípios consid~rados mais pobres, como os da
região norte e os. do Vé!le d,() Jequitinhonha, tOdos terão perdas substanciais. Por exemplo, alguns· municfpios do Vale do Jequitinhonha perderão çérca de
R$123.534,00, além de Caratinga, que· perderá
R$555.000,00.
.
Portanto, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, a prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal,
em tramitação neste Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados - certamente chegará ao Senado da República - significa, acima de tudo, um
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golpe que se vai praticar contra os nossos Municípios.

engodo presidencial, não por uma, mas por numerosas e consistentes razões.

Nós hoje sabemos -e não é diferente na Bahia
- a situação financeira caótica dos nossos Municípios, dos grandes desafios que têm hoje os nossos
administradores para vencer as suas dificuldades e
implementar programas sociais. A :nossa convicção
é de que, mais uma vez, o Senado da República poderá dar a sua contribuição a todos os Municípios
brasileiros, reagindo contra a aprovação do Fundo
de Estabilização Faseai.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

Inicialmente, é preciso lembrar ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso e à equipe económica
que o Estado brasileiro é uma Federação que nas·
ceu com a própria Proclamação da República Brasileira, em 15 de novembro de 1889, e que desde então sua existência se confunde com a própria forma
de governo que adotamos; e, finalmente, que o federalismo está inarredavelmente vinculado à vida institucional do País, amparado por cláusula pétrea de
nossa Carta Magna

SEGUE, NA {NTEGRA, DISCURSO
PROFERIDO PELA SRA. JÚNIA MAR/SE.

A proposta presidencial afronta mais uma vez a
Constituição, como veremos, adiante, por promover
uma redistribuição de recursos às avessas do que
preconiza a Lei Maior. De fato, o Governo além de
não ter implementado uma politica de red!Jção das
desigualdades regionais, vem contribuindo ·para que
tais desigualdades se avolumem, ampliando o hiato
há muito existente entre as regiões mais desenvolvidas e as mais atrasadas, entre os Estados mais ricos e os mais pobres, entre os Municípios mais poderosos e os laudos, mendicantes da ajuda Federal.

Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Senadores:
A proposta de prorrogação da vigência do Fundo de Estabilização Fiscal - FEF, que o Governo encaminhou ao Congresso Nacional e que ora tramita
na Câmara dos Deputados, agride a Constituição,
contrapõe-se ao pacto federativo, menospreza Estados e Municípios e insulta a inteligência da classe
politica. Sucessor do famigerado Fundo Social de
Emergência - FSE, o FEF nada mais é do que um
ardiloso artificio que retira recursos dos Estados e
Municípios para atender à voracidade do Governo
central e que, por isso mesmo, já deveria ter sido
não rejeitado apenas, mas extinto de uma forma tão
cabal, que dele já não fôssemos capazes sequer de
guardar o nome.

Isso se dá proque o FEF não retira recursos
apenas dos Fundos de Participação dos Estados e
dos Municípios, mas também dos Fundos Constitucionais do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste, recursos que devem ser aplicados no setor produtivo,
conforme estabelece a Carta Magna, para minimizar
as diferenças regior~a;is.

Seu efeito danoso não se limita a ferir o texto
constitucional e a empobrecer as Unidades políticoadministrativas - em tudo carentes, desassistidas,
freqüentemente agonizantes; sobra-lhe ainda nocividade sufiCiente para reeditar uma prática política
condenável, que é a metamo"ose do emergencial
em duradouro, ou vice-versa; e também para fortalecer, por meio da centralização dos recursos, o Poder
central, que pretende preservar um instrumento de
barganha e de persuasão para fazer séu jogo político em circunstâncias cuja legitimidade tem sido
questionada.

A exarcerbação das desigualdades ocorre também em função do peso que têm tais Fundos na
composição das receitas dos Municípios. Para dissi·
par eventuais suspeitas de crítica oposicionista, alinhavo algumas considerações dos jornalistas Luíz
Eduardo Leal e César Felício, da Gazeta Mercantil,
·para quem as cidades mais pobres terão as rmiiores
perdas com a prorrogação do FEF.
"A razão é simples•- esclarecem. •o FEF é
composto, entre outrps itens, pela retenção dos repasses da arrecadação de impostos federais e estaduais aos Municípios, não se tocando nas receitas
proprias das Prefeituras, como o IPTU e o ISS".

O impacto negativo do FEF sobre a caixa de
Estados e Municípios não admite contestação. A
questão tem desdobramentos que merecem ser
analisados. Que ninguém se iluda, no entanto! Sob
qualquer ângulo a proposta governamental merecerá
amplo repúdio, e uma análise mais acurada do seu
significado demonstrará apenas que urge rejeitar o

Assim, argumentam, o impacto do FEF será insignificante no Rio de Janeiro, onde apenas 1% da
receita é proveniente desses repasses. "Nos municípios da Região Norte - acrescentam -, o impacto será
brutal. Em média, cada habitante da Região. Norte participará do FEF com 65 reais. No Sul, este número cai
para 8 reais, e no Sudeste, para três".
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Nessas condições de agravamento das diferenças regionais, impõe-se salientar o caráter espúrio e até inconstitucional da desvinculação de receita
orçamentária pela qual se bate o Governo Federal.
Cumpre lembrar, ainda, que o Fundo de Estabilização Rscal sucede ao Fuindo Social de Emergência,
que, se nada tinha de emergência, muito menos tinha de social.
Serviu, sim, o Fundo Social de Emergência e tal uso foi fartamente documentado pela imprensa brasileira - para garantir as provisões de goiabada cascão nas despensas palacianas, prosaísmo que já se incorporou ao vasto folclore da vida
política nacional.
Mas vamos aos fatos: com a prorrogação do
FEF o Governo Federal pretende continuar usurpando recursos dos Estados e Municípios brasileiros
para rescilver seus problemas de caixa. A pretexto
de garantir a estabilização económica, uma desvinculação de 20% dos recursos orçamentários que devem ser repassados aos Estados, Municípios e Fundos Constitucionais. Com isso, incorporaria à sua
própria receita um volume adicional de 2 bilhões e
200 milhões de reais - valor estimado para o segundo semestre do ano em curso.
Para obter o que pretende, vale-se o Governo
Federal de toda sorte de recursos, inclusive ameaças de cortes adicionais no Orçamento, coforme afirmou, em depoimento·à Comissão Especial da Câmara dos Deputados que analisa a questão, o Ministro da Fazenda, Pedro Malan. Alegando necessidade de controlar seu déficit fiscal, ameaça o Poder
Executivo cortar gastos nas áreas social e de infraestrutura, •com prejuízo para as condições de vida
da população mais pobre•.
Ora, Senhor Presidente, este Congresso não
pode se curvar a ameaças! O Gov~mo tem dinheiro
de sobre e presta socorro imediato\ quando se trata
do sistema financeiro! Quando quer manter uma
desvinculação orçamentária, com a finalidade de
gastar livremente recursos que são devidos a Estados e Municípios, ameaça o Parlamento, "como se
dissesse: •ou vocês aprovam o que eu quero, ou os
·
pobres vão pagar a conta•.
Se os dois bilhões de reais que pretende obter
com a prorrogação do FEF são imprescindíveis para
a estabilização económica, o Governo Federal não
teve a mesma preocupação ao liberar para o Proer,
como liberou, 20 bilhões de reais nos últimos dois
anos. Os seguidos socorros ao sistema financeiro,
têm resultado em perdas para o Tesouro Nacional,
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conforme reconheceu publicamente o Ministro Pedro
Malan.
Há dias, na coluna Coisas da Política, do Jor•
nal do Brasil, a jornalista Rosângela Bittar abordou
com precisão o comportamento governamental:
"A cada início de negociação do governo com o Congresso para arrancar o dinheiro destinado a cobrir a conta do desequilf·
brio de caixa, fica mais claro que o país está
longe de ter uma solução global para seus
problemas fiscais. Essas autoridades da
área económica que aí estão, a prorrogar receitas indevidas e a criar impostos há três
anos pedem que a sociedade aceite soluções ernergenciais que lhes dêem tempo para
se organizar, mas nada acontece para reduzir o déficit público. (...) Não será outro o
destino do mais recente projeto emergencial
do governo que tramita no Congresso, o pedido de prorrogação do Fundo de Estabilização Fiscal".
Eis ài, a constatação -formulada com isenção.
No caso em tela, de prorrogação do FEF, essa
"emergência" já dura três anos e meio, e é lícito concluir que nem mesmo o Presidente da RepúbliCa. e
seus auxiliares acreditam qu ea presente sangria
dos cofres estaduais e municipais solucionará a
questão de seu desequilíprio financeiro.. .
Jogando a responsabilidade da presente situação sobre os ombros do Congresso, alega o Governo Federal que o déficit público resulta da demora
na aprovação das reformas fiscal, administrativa e
previdenciária Nbão é assim. Basta lembrar, liminar~nte, que tais reformas não apresentam resultados
imediatos, demandãndo razOável tempo·para p~u
zir efeitos signifiCativos. Além disso, há que se estranhar a própria atitude do Governo, que ilão rriostrciu,
na tentativa de aprovação das reformas, o mesmo
empenho para garantir a sua própria:reeleição..·
Rnalmente, cabe ainda indagar: ..
Se o Governo Federal precisa equilibrar suas
contas e os Estados e Municípios como f~cam?
Suas dificuldades, acaso, são menores, ou
seus interesses qualitativamente menos importantes
do que os da esfera federal? Trata-se de patente
contradição, especialmente se levarmos em' conta
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso vem
destacando, como mérito do seu Governo, a des-
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centralização do Serviço Único de Saúde, afirmando,
textualmente, que os Prefeitos é que conhecem as
prioridades de seus Municípios.
Assim, como explicar a sangria de recursos
dos Estados e Municípios, a maioria dos quais se
encontra à míngua? A previsão d?s perdas decorrentes do FEF, para este ano, é de 1 milhão e dez
mil reais na cota dos Estados; e de 1 milhão e 57 mil
reais na cota dos Municípios, sem falarmos dos Fundos Constitucionais. Essa nova investida torna-se
particularmente nefasta quando se conhecem os níveis de endividamento dos Estados e Municípios
brasileiros.
A perda global do conjunto de entidades federadas, neste ano, caso aprovada a proposta do
Governo, será 38% maior em relação à do ano
passado.
Minas Gerais terá urna perda de 138 milhões
de reais. Belo Horizonte encabecerá a lista dos
maiores prejudicados, com 5 milhões e 343 mil reais,
e os dez maiores Municípios mineiros como - Betim,
Contagem, Divinópolis, Governador Valadares, lpatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Sete Lagoas,
Uberlandia, Uberaba perderão, cada um, 946 mil
reais. Proporcionalmente, esse prejuízo será mais
grave para algumas pequenas localidades do interior, cujas finanças, depauperadas, não suportam
sequer o pagamento das mais elementares despesas da administração pública.
Vejamos outros exemplos:
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-Pedra Azul- (216.184 mil reais)
Concluindo, quero reafirmar a mobilização dos
Pref6itos Mineiros e cfe todo o País contra a aprovação da prorrogação do Fundo de Estabilização Fis.. -eat. Ao Senado Federal, guardiã do princípio federativo que rege as relações entre o Governo Central e
as demais Unidades_político-administrativas, cabe a
única atitude possível: o mais veemente repúdio a
essa usurpação que vem sangrando os cofres estaduais e municipais.
É o que tinha a dizer:
Durante o discurso da St4 Júnia Marize, o Sr. Geraldo Melo, 1º Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
É lido o seguinte:

OF. GSIRIS N2 59

Brasma, 22 de maio de 1997
Senhor Presidente,
De acordo com o artigo 39, b, do Regimento
Interno do Senado, 1:9mbinado com o art. 56, § 3° da
Constituição Federal, comunico a Vossa Excelência
- Araguari - (494.135 mil reais)
que, a partir desta data, estou me afastando dos trabalhos e das funções de Senador da República para
- Araxá - (401.484 mil reais)
assumir o cargo de Ministro de Estado da Justiça, fa- Barbacena- (525.01 8 mil reais)
- Caratinga- (555.901 mil rasis)
zendo minha opção pela remuneração do cargo de
- Formiga-(401.484 mil reais)
~ .. Senador da República.
-- Poços de Calçlas - (525.018 mil '~ ~
Atenciosamente - Senador lris Rezende.
reais)
\
-Santa Luzia- (555.901 mil reais)
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Ribeirão das Neves - .(586.785 mil
o
ofício rido vai à publicação.
!
reais}
- Unaí- (463.251 mil reais)
- Varginha- 463.251 mil reais)
O SR. PRESIDENTE {Antonio Carlos Magalhães)
- Encontra-se na Casa o Sr. Otoniel Machado Carneiro,
As perdas não ficam apenas nestes municípios
Suplente convocado para preencher a vaga ocorrida na
de médio porte.
representação do Estado de Goiás, em virtude do afasCidades das regiões pobres de Minas terão
tamento
do titular, Senador llis Rezende.
perdas severas:
O diploma de S. Ex!! foi encaminhado. à Mesa e
- Jequitinhonha- {247.067 mil reais)
será publicado de acordo com o disposto no Regi- Joaima- (1 85.300 mil reais)
mento Interno.
- Almenara- {339.717 mil reais)
-Ladainha- {154.417 mil reais)

É o seguinte o diploma encaminhado à Mesa

:::

-~~
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA ELEITORAL
ESTADO DE GOlAS

iplo

!

'>
'Z

I>
d~

~~~\z.1·8

o Desembargador CASTRO FILHO, Presidente do Tribunal

I do Estado de Goiás,
7, de 15 de julho de 1965

tendo em vista o que consta nos artigos 30, VII e 215 da
(Código Eleitoral), faz saber q

OTONIEL
foi eleito para o cargo de 1º Suplente de Senador da
com 1.133.985 (um milhão, cento e trinta e três mil,
realizadas a 3 de outubro de 1994, conforme
presente diploma, a fim de que possa

I

'~
~

, pela Coligação Progresso em Dobro,
e oitenta e cinco) votos nas eleições
geral, em razão do que lhe é conferido o
seu mandato com toqa a plenitude.

1,,·
I

I1~
i

h-'1

Goiânia, 1

~I

de 1994

;i;"

/J;r-~gd4~--JJJ' r>
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~~CHADO CARNE!;--/<

Dr. ENAURO Dt FREITAS
Dlretor Geral

Diplomado
,, J

'

'1:~'

~
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O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
- Designo os Srs. Senadores Mauro Miranda, Nabor Júnior. Valmir Campelo e João Rocha para comporem a
Comissão que deverá introduzir S. Ex" no plenário, a fim
de prestar o compromisso regimental. (Pausa)
Peço aos Srs. Senãdores e a todos os presen'
tes que fiquem de pé.
Acompanhado da Comissão, o Sr. Otoniel Machado dá entrada no recinto, prestando junto à Mesa
o seguinte compromisso regimental:
"PROMETO GUARDAR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AS LEIS DO PAIS,
DESEMPENHAR FIEL E LEALMENTE O
MANDATO DE SENADOR QUE O POVO
ME CONFERIU E SUSTENTAR A UNIÃO,
A INTEGRIDADE E A INDEPEND~NCIA
DO BRASIL• (Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Declaro empossado Senador da República o nobre Sr.
Otoniel Machado Carneiro, que integrará, no Senado, a
representação do Estado de Goiás.
A partir deste momento S. Ex" passará a participar dos trabalhos da Casa.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães}
-Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 12
Secretário em exercício, Senador Garfos Patrocínio.

É lida a seguinte:
Brasüia, 22 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com -1) disposto no art. 79- do Regimento Interno desta Casa, que, assumindo nesta
data a representação do Estado de Goiás, em substituição ao Senador Iris Rezende, adotei o nome parlamentar abaixo consignado e integrarei a bancada
do PMDB.
'~ ~
\
Respeitosamente, - Otoniel Machado Carneiro
Nome Parlamentar: Otoniel Machado
O SR. PRESIDENTE (Antonio Cario!,; Magalhães)
- O expediente vai à publicação.
:
Concedo a palavra ao nobre Líder Nabor Júnior.
O SR. NABOR JUNIOR (PMDB-AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, tivemos há pouco a feliz oportunidade
de assistir à posse dos novos Ministros da Justiça e
dos Transportes, no Palácio do Planalto.
Era esperada uma significativa afluência de
Parlamentares e políticos em geral, pela alta expressão dos novos titulares. O que me deixou mais im-
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pressionado, todavia, foi o grande respaldo popular,
a presença de milhares de pessoas que se ombrearam aos inúmeros Senadores e Deputados Federais
para prestigiar as posses do Senador lris Rezende e
do Deputado Eliseu Padilha. E essa impressão ficou
ainda mais forte ao ouvir os discursos então proferidos pelos novos titulares das duas Pastas e pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso.
É com a mais viva satisfação que interpreto os
sentimentos dos que compareceram à cerimônia, no
Palácio do Planalto, e encaminho à Mesa um Requerimento para inserção, nos Anais da Casa, do
discurso de posse do novo Ministro da Jusiça, Senador lris Rezende - urna peça que honra as melhores
tradições dos tribunos brasileiros e se mostra digna
das esperanças que sempre geram os administradores providos de talento e grandeza cívica.
O requerimento tem o seguinte teor.
"Requerimento n2 , de 1997
Requeiro, na forma regimental, a transcrição nos Anais do Senado Federal do discurso pronunciado nesta data, no Palácio do
.Planalto, por ocasião de sua posse, pelo
novo Ministro da Justiça, Senador !ris Rezende.

Justificativa
A investidura do nobre Senador lris
Rezende nas importantes funções de Ministro da Justiça tem diversos aspectos, todos
eles altamenté positivos para o delicado momento de consolidação democrática e de integral abertura dos negócios públicos que vivemos, garantindo um clima de transparência política e de dignidade partidária.
No pronunciamento, o nobre Representante do Estado de Goiás atendeu às expectativas de todos quantos conhecem e
aplaudem sua trajetória de parlamentar, Governador, Prefeito e lfder inconteste do povo
daquela Unidade da Federação. Foi a reafirmação de seus compromissos históricos com
a liberdade, a ordem, o respeito às leis e o
atendimento às necessidades da cidadania.
Merece êrrlase a preocupação de S.
ExA para com as minorias, particularmente
por ser essa preocupação manifestada sem
qualquer contrapartida de agitações estéreis
ou de afrontas aos princípios institucionais
da Pátria.
Mais do que brilhante peça de oratória,
o discurso do Ministro !ris Rezende é uma
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reafirmação de princípios, como frisei acima.
Uma reafirmação que vem revitalizar, em tocios os brasileiros, as mais legítimas esperanças quanto ao futuro do País. Um discurso que merece, com todas as honras possíveis, ser inscrito nos Anais desta Casa, que
tanto se tem engrandecido cpm a presença
do Ministro e Senador lris Rezende neste
Congresso Nacional.
Sala das Sessões, em 22 de maio de
1997"
Sr. Presidente, agradeço a atenção de Vossa
Excelência e dos demais membros do Senado Federal. Estou certo de que a alegria de vermos no cargo
de Ministro da Justiça o nosso eminente colega, Senador fris Rezende, só pode crescer quando constatamos que as metas enumeradas no discurso de
posse representam uma esperança de melhores
dias de democracia e paz, na vida de todos os brasileiros.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Geraldo Melo, 1r1 Vice-Presidente.
O. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Mesa
aguarda o encaminhamento do requerimento de V.
Ex!'.
O SR. VALMIR CAMPELO - Sr. Presidente,
peço a palavra, como Lfder.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra, corno Uder, ao Senador Valmir Campelo, por cinco minutos.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, em
nome do meu Partido, o Partido 1\rabalhista Brasileiro, como Líder da Bancada no Senado Federal, quero dar as boas-vindas ao ilustre Senador Otoniel Machado, que acaba de assumir uma cadei!J!i no Senado Federal.
·
(Manifestação das galerias)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo. Fazendo
soar a campainha.) - Senador Valmir Campelo, desculpe-me por interromper V. Ex".
Compreendo o entusiasmo das galerias, do
qual a Mesa participa. Mas faço um apelo aos presentes, no sentido de que se cumpra o Regimento,
que não permite essa manifestação.
Muito obrigado.
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O SR. VALMIR CAMP~LO- Nobre Senador
Otoniel Machado, a cadeira que V. Ex" acaba de
ocupar é digna; cabia a um Senador da República
que tem o respeito e a consideração de todos os
seus Pares.
lris Rezende é muito mais que um Senador da
República. S. Ex", que foi Vereador, Deputado Estadual, Prefeito de Goiãnia, Governador duas vezes,
Ministro da Agricultura e Senador da República, representa para nós mais que a figura de um Senador,
é a figura amiga, honesta, transparente e competente que o Brasil respeita com toda a sua dignidade.
Senador Otoniel Machado, tenho absoluta certeza de que será muito difrcil V. Ex' substituí-lo aqui,
no Senado Federal. Mas também já tenho absoluta
certeza de que, diante de sua competência corno
médico, como ex-Secretário de Estado do Governo
de Goiás, V. Ex" estará certamente credenciado
para preencher essa lacuna que lris Rezende deixa
nesta Casa.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, o Senado Federal perde um grande Senador da República,
que é lris Rezende, mas o Brasil acaba de ganhar
um grande Ministro da Justiça.
Senador Otoniel Machado, seja bem-vindo ao
Senado Federal.
O SR. RAMEZ TEBET - Sr. Presidente, peço a
palavra, pelo PMDB, por delegação do nosso Líder
em exercício, Senador Nabor Júnior.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra a V. Ex",, como Líder, por cinco minu-

tos.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, fui
eu mesmo que, desta vez, pedi à nossa Liderança
para falar em nome do PMDB, e o Senador Nabor
Júnior"tompreendeu logo a minha razão.
·
Sendo eu homem do Centro-Oeste e ligado por
laços de profunda amizade ao Senador lris Rezende, como também os nossos Estados - Mato Grosso
do Sul e Goiás -, não poderia deixar de me pronunciar num dia de muito regozijo, de muita festa para
toda a Região, neste dia em que se integra ao Governo de Fernando Henrique Cardoso, por intermédio do seu maior Líder, Senador lris Rezende, por
tantos e tão grandes serviços prestados à Nação
brasileira.
Também este é um dia feliz para o Senado,
porque, em lugar de lris Rezende, vem ele próprio,
sim, encarnado na figura do seu irmão, médico humanitário, empresário bem-sucedido no Estado de
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Goiás, também afeito às lides políticas como Secretário de Estado que foi, homem que trouxe a esta
Casa, hoje, talvez a maior comitiva que já presenciei
nos dois anos e meio em que estou aqui, numa demonstração de que Goiás trabalha unido, numa demonstração de que o Centro-OestE!) está feliz, numa
demonstração do prestígio do Semidor lris Rezende
e do hoje Senador Otoniel Machado.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, por esta
razão pedi ao Senador Nabor Júnior, fugindo ao meu
feitio, que me desse o privilégio de falar em nome do
PMDB: para abraçá-lo efusivamente, para dizer que
Goiás continua bem representado aqui, ao lado dos
Senadores Mauro Miranda e Onofre Quinan, formando aquela tríade de Senadores unidos, coesos na
defesa de Goiás, com o pensamento sempre voltado
para a defesa dos grandes interesses do País.
Estamos juntos, Senador que ora se empossa,
na grande missão: Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Tocantins e o Distrito Federa~ enfim, o Centro-Oeste. Temos a grande missão de dar a nossa
contribuição ao Governo Federal, pedindo-lhe que
abra as suas portas para um programa de desenvolvimento para o Centro-Oeste, pelo qual lris Rezende
tanto lutou aqui nesta Casa e por certo continuará lutando hoje no Ministério da Justiça O seu discurso
emocionou-me e ficará nos Anais desta Casa, porque a transcrição pedida pelo Senador Nabor Júnior
fará, sem dúvida alguma, com que ele seja aqui inserto.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, poucas
vezes vi, como hoje, uma profissão de fé tão voltada
para os interesses do nosso País, tão atualizada,
quando assisti hoje à posse do Senador lris Rezende.
Portanto, quero dizer a Otoniel Machado que
não é só Goiás que está em fel/ta, não é só o Centro-Oeste que está feliz, mas o f3rasil inteiro tem um
grande alento.
Muito obrigado.
O SR. JOÃO ROCHA - Sr. Presidente, peço a
palavra pela liderança do PFL.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra a V. Ex4, como Líder.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL-TO. Como Líder.
Pronuncia o seguinte discurso) - Sr. Presidente, Sr4s
e Srs. Senadores, em nome da liderança do Partido
da Frente Liberal, tenho a satisfação de também comungar, neste instante, nas boas-vindas ao Senador
Otoniel Machado, a quem tenho o privilégio de conhecer há mais de 20 anos.
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Acompanho sua trajetória de empresário bemsucedido, de médico competente e humanitário,
como bem colocou aqui o Senador Ramez Tebet.
Tenho certeza de que, substituindo aqui nesta Casa
o Senador lris Rezende Machado, prestará também
ao nosso País, pela sua experiência e capacidade,
grandes serviços.
Sua participação também ficará marcante, tenho absoluta certeza. Juntamente com a Bancada
do Centro-Oeste, com a Bancada da Região Norte
do País, com a Bancada específica do meu Estado,
o Estado do Tocantins, poderemos fazer com que as
Regiões Norte e Centro-Oeste tenham o seu papel
de destaque, o papel que merecem no desenvolvimento, na integração e na interiorização de nosso
País.
Senador Otoniel, receba as nossas boas-vindas. Temos certeza- repito- de que V. Ex4 prestará
um grande serviço à nossa Nação.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Otoniel Machado.
O SR. OTONIEL MACHADO (PMDB-GO. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e
Senadores, constitui para mim uma grande honra a
oportunidade de assumir o presente mandato no Senado da República, cenário maior da democracia
brasileira, expressão viva das aspirações populares,
palco do permanente exercício das liberdades políti-

cas.
Venho de Goiás', conduzindo o anseio irrestrito
de bem servir à Nação a partir dos inarredáveis princípios da ética, da honestidade, da defesa intransigente dos interesses do povo.
O mandato que agora assumo é para mim um
bem sagrado, de inestimável valor. E podem ter a
absoluta certeza de que saberei honrá-lo e dignificálo, fazendo desta ação parlamentar mais um instrumento efetivo em favor das conquistas e das transformações que a sociedade brasileira tanto requer.
Pela frente terei a difícil missão e o enorme desafio de substituir, nesta Casa, o meu venerado líder, companheiro e irmão, lris Rezende Machado,
uma das grandes expressões politicas do País. lris
deixa agora o Senado da República para assumir
função de igual envergadura e importância, desta
feita como Ministro da Justiça do Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Homem temperado na luta desde os primórdios
de sua juventude; um dos baluartes da resistência
democrática e das duras batalhas contra o autoritarismo; administrador calejado e experiente; político
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amplamente sintonizado com o sentimento popular,
lris Rezende, com certeza, prestará decisiva colaboração à República neste importante momento da
vida brasileira.
Aqui estou para substitui-lo, mantendo os mesmos preceitos do trabalho árduo em prol das causas
nacionais. A minha formação é a mediéina, profissão
que exerci com muito orgulho durante 26 anos, desde a colação de grau na Universidade Federal de
Goiás em 1965.
Em 1991, deixei os consultórios e as salas de
cirurgia do Hospital Samaritano de Goiãnia, uma das
referências médicas do País, para ocupar o posto de
Secretário de Estado do Governo, na segunda administração de lris Rezende. Assumo agora a cadeira
no Senado da República movido pelos firmes ideais
de continuar servindo aos interesses da coletividade.
Integro a Bancada de Goiás e em perfeita sintonia com as aspirações do Centro-Oeste, Região
que se firma como a nova vertente da prosperidade
nacional, apresentando-se como o grande celeiro do
País e uma alternativa concreta para a inarredável
descentralização do desenvolvimento brasileiro.
Com efeito, Goiás é hoje um dos Estados que
mais se expande no País. Nos últimos 10 anos, a
sua taxa de crescimento situou-se 70% acima da
média nacional. Somos responsáveis por 1O% de
toda a produção agrícola do País. Possuímos o terceiro maior rebanho bovino e a segunda maior produção de leite. Com as administrações eficientes de
lris Rezende Machado e do Governador Maguito Vilela, inauguramos a etapa industrial, o que requer todo$ os esforços na necessária alocação de inveStimento para consolidar esse novo estágio importantíssimo para o conjunto da economia brasileira.
A imediata geração de empregos, a interiorização do desenvolvimento e o fim dos desequilíbrios regionais são, pois, os graf\(ies desafios que
inquietam o País neste final de s&:ulo. Os Estados
que compõem o chamado interior brasileiro precisam, cada vez mais, selar parcerias positivas, não
no sentido da competição destrutiva, mas; sim, tendo em vista agregar forças com as demais unidades
da Federação na imprescindível tarefa de desconcentrar os benefícios da prosperidade como a mais
poderosa estratégia na conquista da autêntica justiça social.
O País experimenta avanços significativos,
cuja expressão máxima é a estabilidade damóéda.
Mas as discussões em tomo das reformas política,
administrativa e fiscal precisam da concentração de
esforços para que possam ser urgentemente con-
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cluídas, permitindo os mecanismos necessários para
a aplicabilidade dos atuais projetes governamentais.
Além disso, os indicadores sociais ainda requerem uma grande mobilização das forças vivas do
País, no sentido de domar a marcha da miséria e
restituir a dignidade para milhares de brasileiros.
Em meu Estado, especialmente, temos a grata
satisfação de exibir ao País um exemplo concreto de
política eficiente de combate à fome, por intermédio
dos programas sociais do Governador Maguito Vilela. Consideramos valiosíssimo o debate dessas experiências no Senado, que podem funcionar como
combustível para alimentar cada vez mais consciências para o drama dos excluídos e dos expatriados
sociais, que permanecem requerendo a redobrada
atenção de todos os poderes constituídos da República.
No mesmo sentido, estão questões candentes
como a problemática do setor de saúde, que espero
modestamente contribuir neste debate a partir de minhas experiências como médico. As alternativas
para a educação e para o setor de moradia, temas
emergenciais como a reforma agrária e a violência
urbana: eis um conjunto de preocupações que estaremos participando na busca de soluções e sempre
tendo em vista a promoção da cidadania e do bemcomum.
Acreditamos, sobretudo, na força do trabalho
conjunto e das parcerias, compreendendo o papel
decisivo que desempenha o Parlamento na definição
dos rumos nacionais e na consagração de um novo
tempo de justiça e de prOsperidade.
· O Senado, sobretudo, com toda a experiência
de seus pares e os inestimáveis serviços prestados ao
País é um exemplo marcante dessa conduta, sempre
zelando pelos princípios constitucionais da Federação,
o que significa equilíbrio e govemabilidade.
· Quero destacar ·o papel determinante desempenhado por meu Partido, o PMDB, no sentido de
garantir ao País a imprescindível estabilidade institucional para que possa prosseguir adiante em sua caminhada. O PMDB rnoldou a modema história do
Brasil através das memoráveis jornadas em favor
das liberdades democráticas. E, a despeito dos que
querem hoje vê-lo enfraquecido, continuará firme e
forte como o maior Partido do País e eterno baluarte
dos anseios maiores do povo.
Acreditamos- no Brasil, com toda a fé e esperahÇlnjuefazem o sentimentoâosgoianos. Somos
uma Nação abençoada por Deus, com seus imensos
recursos naturais, com seu povo valente e trabalhador. Através da contribuição dos poderes constituí-
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dos, através da colaboração de todos, vamos empreender as transformações econômicas, políticas,
sociais e culturais que a sociedade requer fazendo
florescer a prosperidade e a Justiça Social com garra, perseverança e muito trabalho, sempre contando
com as bênçãos de Deus.
O Sr. José Roberto Arruda -'Permite V. Ex"
um aparte, antes do encerramento?
O SR. OTONIEL MACHADO- Com muito prazer.
O Sr. José Roberto Arruda - Gostaria de
cumprimentá-lo pelo pronunciamento que inaugura a
sua presença aqui nesta Casa e dizer que 'é, sobretudo, uma profissão de fé, de confiança no País. V.
ExA junta-se, neste momento, à Bancada do CentroOeste brasileiro, que vinha tendo no Senador lris
Rezende uma liderança importante, um expoente na
luta pela interiorização do desenvolvimento nacional,
pela desconcentração das oportunidades de desenvolvimento no País. Tenho o prazer de ser co-autor,
com o Senador lris Rezende, do Projeto da Região
Metropolitana do Distrito Federal, que tem a intenção
de resolver o problema grave das cidades do Entorno da Capital do País. V. ExA assume a cadeira do
Senador lris Rezende, neste momento, e assume
também, junto com todos nós, Senadores do CentroOeste brasileiro, a luta para que o nosso Projeto
passe pelo Centro- Oeste brasileiro, com a desconcentração de renda, a desconcentração de oportunidades e de geração de empregos. Ao dar boas-vindas a V. Ex", ao congratular-me com seu pronunciamento inicial nesta Casa, gostaria de dar boas-vindas também à Bancada do Centro-Oeste, para que
todos nós, de Brasília, Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Tocantins, nos juntemos num esforço
que não é apenas pelo Centro-Oeste, mas por um
projeto de tum País mais equilibrtdo. A desconcentração de oportunidades, a desconcentração demográftca., a desconcentração de riquezas não é um
projeto que serve apenas ao Centro-Oeste brasileiro.
Estamos convencidos de que é um projeto bom para
o País. V. Ex" é bem-vindo a esta Casa e a esta luta.
O SR. OTONIEL MACHADO - Muito obrigado,
nobre Senador José Roberto Arruda.
O Sr. Mauro Miranda - Permite-me V.
aparte?

~

um

O SR. OTONIEL MACHADO - Com prazer,
nobre Senador.
O Sr. Mauro Miranda - Prezado companheiro
Otoniel Machado, quero extemar, em meu nome e
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em nome do nosso companheiro Onofre Quinan, a
nossa alegria pela sua chegada a esta Casa. É uma
dupla alegria para nós goianos vermos guindado a
um dos postos mais importantes do País, o de Ministro da Justiça, o nosso amigo, o nosso companheiro,
o nosso grande líder, o seu irmão lris Rezende Machado. Goiás inteiro festeja hoje; grande parte das lideranças empresariais, prefeitos, vereadores, estiveram no Palácio do Planaito para ouvir lris Rezende e
mostrar a satisfação de Goiás em estar integrado
agora, de corpo e alma, no projeto político do Presidente Fernando Henrique Cardoso, no projeto de
agora e no projeto futuro, como muito bem expressou lris Rezende. V. Ex- terá o carinho desta Casa,
como tem tido o seu irmão lris Rezende. Todos viram a manifestação do Senado a S. Ex" na despedida de ontem. Praticamente todos os Senadores, de
todos os partidos políticos, manifestaram-se com entusiasmo e esperança pela nova função a ser desempenhada por lris Rezende no Ministério da Justiça, quando teremos maior tranqüilidade no campo,
maior tranqüilidade nesses conflitos sociais tão importantes. Creio, querido amigo e companheiro Otoniel Machado, que passaremos, agora, a uma nova
fase do Governo Presidente Fernando Henrique Cardoso; a integração de um representante da CentroOeste no seu Governo, numa posição chave, para
cuidar do índio, de todas as minorias. Será o Ministério da Cidadania, o ministério que dará equilíbrio e
diálogo firme, consistente, er)tre os três Poderes da
República. Assim sendo, Otoniel, nós o recebemos
de braços abertos. É ó mesmo companheiro, sei da
sua história, da sua luta, do seu trabalho, da sua
vontade e da sua garra Sinta-se em casa. a Casa é
sua e nós estaremos os três juntos para trabalhar
por nossa Região Centro-Oeste e pelo nosso Brasil.
Muito obrigado.

O SR. OTONIEL MACHADO - Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1ll Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido ~ seguinte:
REQUERIMENTO Nll367, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro, na forma regimental, a transcrição
nos Anais do Senado Federal do discurso pr~muncia
do nesta data, no Palácio do Planalto, por ocasião
de sua posse, pelo novo Ministro da Justiça, Senador Íris Resende.

Justificação
A investidura do nobre Senador fris Resende
nas importantes funções de Ministro da Justiça tem
diversos aspectos, todos eles altamente positivos
para o delicado momento de consolid~ção democrática e de integral abertura dos negócios públicos que
vivemos, garantindo um clima de transparência política e de dignidade partidária.
No pronunciamento, o nobre representante do
Estado de Goiás atendeu às expectativas de todos
quantos conhecem e aplaudem sua trajetória de Parlamentar, Governador, Prefeito e líder inconteste do
povo daquela Unidade da Federação. Foi a reafirmação de seus compromissos históricos com a liberdade, a ordem, o respeito às leis e o atendimento às
necessidades da cidadania.
Merece ênfase a preocupação de Sua Excelência para com as minorias, particularmente por ser
essa preocupação manifestada sem qualquer contrapartida de agitações estéreis ou de afrontas aos
princípios institucionais da Pátria.
Mais do que brilhante peça de oratória, o discurso do Ministro fris Resende é uma reafirmação de
princípios, como frisei acima Uma reafirmação que
vem revitalizar, em todos os brasileiros, as mais legítimas esperanças quanto ao futuro do País. Um discurso que merece, com todas as honras possíveis,
ser inscrito nos Anais desta Casa, que tanto se tem
engrandecido com a presença do Ministro e Senador
[ris Resende.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1997.- Senador Nabo r Júnior.

(Á Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- De acordo com o art. 210, parágrafo 12 do Regimento Interno, o requerimento será submetido ao exame da Comissão Diretora e, posteriormenfe. incluído em Ordem do Dia.
\
Sobre a mesa, proposta de emenda à Constituição que será lida pelo Sr. 1 2 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N219, DE 1997
Dispõe sobre a destinação de recur·
sos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, para implemen·
tação, funcionamento e gestão do Sistema Único de Saúde, e dá outras provi·
dências.

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. 1 2 Os dispositivos da constituição abaixo
enumerados passam a vigorar com as seguintes alterações:
'Ar!. 34 ..•....•....•...•••...•.........•...••.•••...•..•.
VIl ........................................................
e) aplicação do mínimo da receita resultante de impostos estaduais e do Distrito
Federal, compreendida a proveniente de
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino, e na implementação, funcionamento e gestão do Sistema único de
Saúde.'
'Ar!. 35 .•••.......................•......•..•...•••......

III - não tiver sido aplicado o mínimo
exigido da receita municipal na manutenção
e desenvolvimento do ensino, e na implementação, funcionamento e gestão do Sistema Único de Saúde. •
'Art 167. ·······························--·······---IV - a vinculação da receita de impostos, a órgão, fundo ou despesa, ressalvada
a repartição do produto da arrecadação dos
impostos de que tratam os artigos 158 e
159, a destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, como
determinado pelo art 212, para implementação, funcionamento e gestão do Sistema
Único de Saúde, na conformidade do disposto no art. 198, e a prestação de garantias
às operações de crédito por antecipação de·
receita, previstas no art. 165, § 82;"
'Art 198...............................................
u•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••

Parágrafo Único. O Sistema Úniqo de
Saúde será financiado com recursos dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, que deverão aplicar, anualmente, no mínimo, os percentuais
seguintes:
I - A União, trinta por cento das receitas de contribuições sociais do Orçamento
de Seguridade Social;
11 - Os Estados e o Distrito Federal,
doze por cento, e os Municípios dez por
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cento de suas receitas, incluídas as resultantes de transferências constitucionais da
União.·
Art. 22 - Esta Emenda entra em vigor na data
da sua publicação.
Justificação
A Carta Magna brasileira é um paradigma mundial no capitulo que versa sobre a Seguridade Social. Os mais avançados conceitos foram ali contemplados pelos constituintes em 1988, como a descentralização, o atendimento integral, a regionalização,
a hierarquização e a participação da comunidade
nas decisões sobre prioridades e processos.
No entanto, aspectos relativos à explicitação e
ao detalhamento das atribuições funcionais e orçamentarias provocaram uma ruptura na estrutura do
recém-criado Sistema Único de Saúde (SUS), provocando a falsa impressão que as medidas que o nortearam eram falhas ou teorias totalmente abstraias.
Na realidade, o que faltou no processo de implementação e otimização do SUS foi, simplesmente, o detalhamento da distribuição dos recursos, a
exigência de sua aplicação em percentuais mínimos
pela União, Distrito Federal e Municípios e de suas
competências, coisa que até hoje não foi concretizada totalmente. Enquanto isso, o sistema estatal de
saúde adema, faz água. Medidas urgentes de caráter administrativo e orçamentário fazem-se necessárias.
Cumprimos, portanto, uma determinação prevista pela própria Constituição, ao detalhar os aspectos orçamentários pressupostos no art. 198 da Carta
Magna. Ressalte-se, ainda, que os percentuais propostos são, aproximadamente, os definidos na X
Conferência Nacional de Saúde. Almejamos, com tal
medida, proporcionar condições suficientes para
uma melhor gestão do SUS, que\ é a estrutura públi1
ca sobre a qual se assentam as únicas possibilidades de acesso de nossa carente população às açõesdesaúde.
I
Com referência à inclusão de receitas oriundas
da Seguridade Social (que passará a contribuir com
trinta por cento de sua arrecadação), tal dispositivo
se justifica uma vez que após o ano de-1993, quando o Ministério da Previdência suspendeu os recursos obrigatórios para o Ministério da Saúde, as dificuldades do setor começaram a se agravar. Hospitais foram fechados; ocorreram fatos graves em cUnicas que mantinham convênios com SUS causando
dezenas de mortes; doentes passaram a ser recusados sob alegação de falta de recursos e por esta ra-
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zão dezenas de unidades hospitalares em todo o
Brasil rescindiram os contratos de prestação de serviço para atendimento a população mais carente.
A não ser a criação da CPMF, um tributo provisório que atraiu adversários e provocou reações mas que, de qualquer forma, está irrigando o setor
com recursos que o governo insiste em negar nada se fez para dar um fim a essa trágica situação
que causa desespero e revolta à população, principalmente, a situada na faixa da pobreza que não dispõe de outros meios para ser assistida em suas necessidades perante o setor de saúde.
Por outro lado, podemos demonstrar que só
através da obrigatoriedade constitucional é que se
conseguirá a alocação de recursos de forma correta,
haja vista que os repasses de dotações previstas no
orçamento da União são sempre adiados e não
fluem na mesma proporção e velocidade como deveriam estar sendo distribuídos a todo o sistema, e a
CPMF passou a se constituir praticamente no único
recurso realmente visível à disposição da saúde pú·
blica
Como a CPMF perderá a sua vigência no início
do próximo ano, toma-se imprescindível a elaboração e aprovação, pelo Congresso Nacional, o mais
urgente possível, de proposta de emenda constitucional, como esta que encaminhamos para a deliberação da Casa, a qual se vier a ser promulgada por
certo que resolverá em definitivo a eterna e incompreensível escassez de recursos do sistema de saúde pública no Brasil. Com a vantagem de que não só
a União, mas também os Estados e Municípios que
terão participação direta no estabelecimento de um
modelo no qual estes, do mesmo modo, assegurem
a aplicação de recursos visando a implementação o
funcionamento e a gestão do Sistema Único de Saúde.
.
.
Sala das Sessões, 22 de maio de 1997.- Senador Antonio Carlos Valadares - Carlos Wilson
- Caslldo Maldaner - João Rocha - Eduardo Suplicy - Júnia Marise - Regina Assumpção - José
lgnáclo - Romeu Tuma - José Eduardo Outra Pedro Simon - Edison Lobão - Renan Calheiros
- Marina Silva - Teotõnlo Vilela Filho - Humberto Lucena - Coutinho Jorge - Marluce Pinto Emília Fernandes - José Alves - Flaviano Melo Carlos Patrocínio - Bernardo Cabral - Osmar
Dias - Júlio Campos - Freitas Neto - Waldeck
Ornelas - José Bianco - Romero Jucá - Sebastião Rocha - Roberto Requião- Ademir ·Andrade
- Jader Barbalho - Gilvam Borges - Onofre Quinan - Lauro Campos - Benedita da -Silva - Lúcio

-
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Alcantara - Mauro Miranda - Esperidião Amin Ronaldo Cunha Uma - João França - Lucídio
Portella.

pios indicados na Constituição estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.
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Art. 167. São vedados:
I - o início de programas ou projetas não incluídos na lei orçamentária anual;
11 - a realização de despesas ou a assunção
de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários ou adicionais;
III - a realização de operações de créditos que
_excedam () ITl()nj?!Jte d<is des!)esas de cat:Jital, fE!S·
salvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta;
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do
produto da arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos
para manutenção e desenvolvimento de ensino,
como determinado pelo art. 212, e a presetação de
garantias ás operações de crédito por antecipação
de receita, previstas no art. 165, § 82 , bem assim o
disposto no § 42 deste artigo;
V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;
VI - a transposição, o remanejamento ou a
transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro,
sem prévia autorização legislativa;
VIl - a concessão ou utilização de créditos ilimitados;
VIII - a utilização, sem autorização legislativa
específica, de recursos dos orçamentos fiscal e da
seguridade social para suprir necessidade ou cobrir
déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive
dos mencionados no art. 165, § 52 ;
IX - a instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa.
§ 12 Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício- financeiro poderá ser iniciado
sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sej lei
que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade.
§ 22 Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem
autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos quatro meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício
financeiro subseqüente.

CONSTITUJÇ_~Q.DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL

*Art. 34. A União não intervirá nos Estados
nem no Distrito Federal, exceto para:
I - manter a integridade nacional;
11 - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra;
III -por termo o grave comprometimento da ordem pública;
IV - garantir o livre exercício de qualquer dos
poderes nas unidades da federação;
V _.. reorganizar as finanças da unidade da Federação que:
a) suspender o pagamento da dívida fundada
por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de
força maior;
b) deixar de entregar aos Municípios receitas
tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei;
VI - prover a execução de lei federal, ordem ou
decisão judicial;
VIl - assegurar a observância dos seguintes
principias constitucionais:
a) forma republicana, sistema representativo e
regime democrático;
b) direitos da pessoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta;
e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos~staduais, compreendida a proveniente de transferências, na ma~utenção e desenvolvimento do ensino.
Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios local\zados em
Território Federal, exceto quando:
I - deixar de ser paga, sem motivo de força
maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;
11 - não forem prestadas contas devidas, na
forma da lei;
III- não tiver sido aplicado o mínimo exigido da
receita municipal na manutenção e desenvolvimento
do ensino;
IV- o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princí-

§ 3° A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra,
comoção interna ou calamidade pública, observado
o disposto no art. 62.
§ 4 2 É permitida a vinculação de receitas próprias geradas pelos impostos a que se referem os
arts. 155 e 156, e dos recursos de que tratam os
arts. 157, 158 e 159, I, a e b, e 11, para a prestação
de garantia ou contragarantia á União e paga pagamento de débito para com esta.
Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada
e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:
I - descentralização, com direção única em
cada esfera de governo;
11 - atendimento integral, com prioridade para
as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;
III -participação da comunidade.
Parágrafo único. O sistema único de saúde
será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União,
dos Estados do Distrito Federal e dos Municlpios,
além de outras fontes.

(A Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - A Proposta de Emenda à Constituição que acaba de ser
lida está sujeita às disposições específicas, constantes dos arts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
A matéria será publicada e despachada à Comissão de ConsJituição, Justiça e Cidadania.
Sobre a mesa, Projeto de \lei do SÊmado que
será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio.

É lido o seguinte:

!

PROJETO DE LEI DO SENADO N° 93~ DE 1997

Institui procedimento fiscal de incentivo ao Programa Nacional de Reforma Agrária.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Fica o Instituto Nacional de Reforma
Agrária - Incra autorizado a aceitar doações equivalentes a dez por cento do total de imóvel rural regularmente cadastrado, desde que apropriadas à execução de atividades agrárias.

Art. 2 2 As terras incorporadas ao patrimônio da
União, na forma do artigo anterior, destinar-se-ão ao
assentamento de trabalhadores rurais sem terra,
preferencialmente habitantes do município onde se
encontrem as glebas doadas.
Art. 3 2 O proprietário rural que aderir ao programa de doações estabelecidos nesta lei fica isento do
pagamento do Imposto Territorial Rural devido sobre
a área remanescente, pelo período de cinco anos, a
contar da data do conseqüente registro imobiliário.
Art. 4 2 O desmembramento da área para efeito
de doação será admitido apenas quando não resultar em área inferior à do módulo rural da região.
Parágrafo único. O desmembramento de que
este artigo será precedido de demarcação pelo proprietário da área e homologado pelo Incra
Art. 5 2 A doação de que trata a presente lei
deve caracterizar-se com o requisito de boa fé e,
mesmo representando contribuição espontânea do
proprietário ao Programa Nacional de Reforma Agrária, não exonera a propriedade remanescente do
cumprimento da função social (art. 5°, XXII e XXIII,
da Constituição Federal), nem dos requisitos estabelecidos pela Lei n2 8.629, de 15 de maio de 1993.
Art. 6" Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 72 Revogam-se as disposições em contrário.

Ju.stificação
Em diversos projetas de lei, que temos honrosa:.
mente relatado nesta Casa, vimos alertando para o
agravamento crescente da questão agrária no Brasil
A recente marcha dos sem-terra sobre Brasília
foi um fato de ampla repercussão nacional e interna:.
cional, a que não será lícito fechar os olhos.
·As pesquisas de opinião pública têm revelado
um apoio maciço (quase 80%) da população à Reforma Agrária. Não há portanto momento mais expressivo e sugestivo para se intentarem fórmulas jurídicas - sobretudo no Parlamento, que é a Casa do
Povo - buscando contribuir para a solução desse seriíssimo impasse para o qual parecem caminhar as
tensões sociais decorrentes da falta de terras para
uso dos trabalhadores menos favorecidos.
O presente projeto de lei objetiva exatamente
contribuir à concretização de soluções pa~ tão angustiante problema
A sua operacionalidade é simples e fácil de
compreender. Se não vejamos:
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12 - faculta-se ao proprietário rural o
direito de doar ao Incra dez por cento de sua
propriedade, para fins de Reforma Agrária
22 - assegura-se ao proprietário que
aderir ao programa isenção do Imposto Territorial Rural pelo período de çinco anos so- ·
bre a área remanescente.
Com este projeto, como se percebe, busca-se
a adesão dos proprietários rurais ao programa de reforma agrária desenvolvido pelo Governo Federal,
representando uma iniciativa concreta no sentido da
parceria e da comunhão de interesses na sob.Jção
dos problemas do campo.
·

XXIII - a propriedade atenderá a sua função
social;

Desenvolver, como se sabe, implica somar. E o
próprio projeto de globalização tem ensinado que a
parceria deve ser considerada um fenômeno universal, sobretudo no plano da produção agrícola.
Em nosso País existem inúmeros programas
de incentivos ao desenvolvimento econômico e cultural, mas, inexplicavelmente, não se percebem nem
se criam incentivos aos programas de desenvolvimento rural, isto não só no âmbito da política agrícola, mas sobretudo no da política agrária, que encontra na reforma agrária o seu instrumento mais importante.
Este projeto não pretende ser a tábua da salvação, mas tão somente mais um passo que acreditamos ser importante para uma reforma agrária tão desejada e tão difícil de ser obtida.
Por isso mesmo, acreditamos no pleno acatamento da presente iniciativa, pelos ilustres Pares,
uma vez que, de forma pioneira, intenta romper uma
secular discussão do problema, oferecendo uma realpossibilidade de aproximação e comunhão de esforços no sentido de construir-se um país mais desenvolvido, com melhor distribuição de renda e, conse-:-;_·~
qüentemente, com mais Justiça Social.
Sala das Sessões, 22 de rrnlio de 1997. _Senador Ramez Tebet.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O projeto será publicado e remetido à Comissão competente.
A Presidência comunica ao Plenário que a
Mesa do Senado aprovou, em reunião realizada no
dia 22 de abril último, o Requerimento n2 254, de
1997, de autoria do nobre Senador Pedro Simon, solicitando informações ao Ministro de Estado da Fazenda.
Esclarece, ainda, que fica interrompida a tramitação do Projeto de Decreto Legislativo n2 107, de
1996, nos termos do art. 216, inciso IV, do Regímento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotou-se, ontem, o prazo previsto no art. 91, § 32, do
Regimento lntemo, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguinte matérias: •
-Projeto de Lei do Senado n• 187, de 1995, de
autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe sobre
a identificação criminal do civilmente identificado, regulamentando o art. 5°, inciso LVIII, da Constituição
Federal (tramitando em conjunto com o Projeto de
Lei do Senado n2 115, de 1995);
-Projeto de Lei do Senado n2 279, de 1995, de
autoria do Senador João França, que dispõe sobre o
emprego do Documento Único de Transferência DUT, o uso de instrumento de procuração e o prazo
para transferência de veículos rodoviários automoto-
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CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 52 Todos são iguais a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade
do direito à vida, á liberdade, á segurança e à pro-priedade, nos termos seguintes:
I

nn•••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XXII- é garantido o direito de propriedade;

LEI N° 8.629, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993
Dispõe sobre a regulamentação dos
dispositivos constitucionais relativos à
refonna agrária, previstos no Capítulo III,
Título VIl, da Constituição Federal

(À Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania- Decisão Terminativa)

res: - Projeto de Lei do Senado n• 22, de 1996, de
autoria do Senador Sebastião Rocha, que atribui valor jurídico à digitalização de documentos e dá outras providências:
-Projeto de Lei do Senado n• 39, de 1996, de
_ aute>ria do Seoªdor_JúUo. Campos, que suprime o inciso VI do § 22 do art. 171 do Código Penal, que define como crime de estelionato a emissão de cheques sem fundo;
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-Projeto de Lei do Senado nº 126, de 1996, de
autoria do Senador Bernardo Cabral, que dá nova
redação ao inciso 11 do § 12 , do art. 13, da Lei n2
9.100, de 29 de setembro de 1995, que estabelece
normas para as eleições municipais de 3 de outubro
de 1996, e dá outras providências; ,
- Projeto de Lei do Senado n2 144, de 1996, de
autoria do Senador Júlio Campos, que altera a Lei n2
5. 700, de 12 de setembro de 1971, que dispõe sobre
a forma e a apresentação dos Símbolos Nacionais e
dá outras providências; e
-Projeto de Lei do Senado n2 231, de 1996, de
autoria do Senador Júlio Campos, que dispõe sobre
a criação da Câmara Setorial de Turismo.
As matérias foram apreciadas conclusivamente
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Os Projetas n% 187 e 279, de 1995, n% 22 e
144, de 1996, aprovados, vão à Cãmara dos Deputados; os de n2 115, de 1995, e 126, de 1996, prejudicados e os de n•s 39 e 231, de 1996, rejeitados,
vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu, do Presidente do Supremo Tribunal
Federal, o Ofício n• S/43, de 1997 (n2 89197, na origem), de 15 do corrente, encaminhando, para os fins
previstos no art. 52, inciso X. da Constituição Federal, cópias do parecer do Ministério Público Federal,
da versão do registro taquigráfico do julgamento e
do acórdão proferido por aquela Corte, nos autos da
Ação Originária n2 322-9, através da qual declarou a
inconstitucionalidade dos arts. 22 e 3 2 da Lei n•
6.747/86, do Estado de Santa Catarina.
O expediente vai à COmissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, esclarecendo que o assunto já
foi deliberado pelo Senado, nos termos da Resolução n2 79, de 1996.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu, do Presidente ~o Supremo Tribunal
Federal, o Ofício n2 S/44, de 1997 (n2 90197, na origem), de 20 do corrente, encaminhando_, para os fins
previstos no art. 52, inciso X, da Constituição Federal, cópias do parecer do Ministério PúbriCO Estadual,
da versão do registro taquigráfico do julgamento e
do acórdão proferido por aquela Corte, nos autos do
Recurso Extraordinário n• 204827, através do qual
declarou a inconstitucionalidade do art. 72 e seus incisos I e 11, do art. 87, caput e incisos I e 11, e do art.
94, da Lei Municipal n2 6.989/66, todos com a redação dada pela Lei nº 10.921, de 1990, do Município
de São Paulo.
O expediente vai à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, em decisão terminativa.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado nº 88, de 1997, de
iniciativa da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que disp§e ~obre a ação de impugnação de
mandato eletivo a que se refere o art. 14, §§ 1O e 11,
da Constituição Federal e dá outras providências.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Recurso
nº 3, de 1997, interposto no prazo regimental, no
sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto
de Lei do Senado n• 136, de 1995, de autoria do Senador Guilherme Palmeira, que dispõe sobre a participação dos trabalhadores na gestão das empresas
e dá outras providências.

É o seguinte o recurso recebido:
RECURSO N2 3, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 58 § 2 2 , I, da COnstituição
Federal, combinado com o artigo 91, § 3 2 e 42, do
Regimento Interno, solicitamos que o PLS 136, de
1995, do Senador Guilherme Palmeira, que "dispõe
sobre a participação dos trabalhadores na gestão
das empresas e dá outras providências•, seja apreciado pelo Plenário do Senado Federal, em grau de
recurso.
Sala das Sessões, 21 de maio de 1997.- Bello Parga - Onoli'e Quinan - Mauro Miranda João França - José Alves - Carlos Patrocínio Edison Lobão - Lúdio Coelho - Waldek Omelas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A matéria ficará perante ã "Mesa durante cinco dias úteis,
para recebimento dé emendas, de acordo com o disposto no art. 235, 11, •c•, do Regimento Interno, combinado com o art. 42 da Resolução n• 37, de 1995,
do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n2 1.56('-3, adotada
em 15 de maio de 1997 e publicada no dia 16 do
mesmo mês e ano, que "dispõe sobre a regularização, administração, aforamento e alienação de bens
imóveis de domínio da União, altera dispositivos dos
Decretos-leis n% 9.760, de 5 de setembro de 1946,
e 2.398, de 21 de dezembro de 1987, regulamenta o
§ 22 do art. 49 do Ato das Disposições Constitucionáls Trãnsitorias,e dá-outras-providências".
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De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5° do art. 2° da Resolução n°
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Suplentes;

Titulares

PFL
Francelina Pereira
Gilberto Miranda

Hugo Napoleão
Edison Lobão

PMDB
Gerson Camata
Cartas Bezerra

Jáder Barbalho
Nabor Júnior

PSDB
Lúdio Coelho

Coutinho Jorge

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS}
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
PTB

Valmir Campelo

Regina Assumpção
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL

Valdomiro Meger
Talvane Albuquerque

Ademir Cunha
Jaime Fernandes Rlho

Bloco (PMDBIPSDIPSL}
Udson Bandeira
Marça!Riho

Rita Camata
UdiaQuinan

PSDB
Feu Rosa
-

Alzira Ewerton
Bloco (PTIPDTIPC do B)

José Machado

Neiva Joreira
PV

Fernando Gabeira
Gilney Viana (~são)
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fiCa estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 22-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 23-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 14-6-97- prazo no Congresso Nacional
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O SR- PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Será feita a devida comunicação à Cámara dos Deputados.
Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Osmar
Dias.

--r--

O SR- OSMAR DIAS (PSDB-PR. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, tenho orgulho de
representar, no Senado Federal, o Estado do Paraná, e de ser Senador da República, principalmente
hoje, quando ouvimos o discurso pronunciado pelo
Presidente Fernando Henrique Cardoso em que Sua
Excelência dá resposta a fatos e acontecimentos
que têm alarmado a opinião pública e principalmente
as pessoas conscientes de nosso País.
Não é possível continuarmos convivendo com
a subversão da ordem. Se queremos um regime democrático, é preciso que tenhamos como princípio,
na democracia. a ordem. E todas as vezes que ela é
subvertida, estamos agredindo, espancando a democracia.
Não posso acreditar em declarações feitas - e
respondidas rigorosa e duramente hoje pelo Presidente da República - por um líder - se é líder deveria
se comportar com mais consciência - , porque pode
incitar, co·m suas palavras, gestos e atitudes, movimentos que agridam os direitos dos outros cidadãos,
os direitos da sociedade.
O líder do Movimento dos Sem-Terra disse: Se não tem terra. invada uma; se não tem emprego,
vá à porta da F~esp; se nãc:rtem casa, invada uma.
Isto não seria admissivel em oonhum país, até menos democrático do que aquele em que vivemos,
quanto mais aqui, em que há esforço de toda a classe política e, em especial, do.Govemo, para restabelecer os direitos dos cidadãos; Quando um líder se
manifesta dessa forma é porque ele concorda com
os acontecimentos lamentáveis que mancham a
nossa história e, sobretudo, mancham o nome do
Brasil internacionalmente, depois do esforço enorme
que fazem empresários, trabalhadores, o Governo, a
classe política - pelo menos a parte da classe política que faz política com idealismo, que faz política
como verdadeira vocação, como doutrina - para erguê-lo.
Depois de todo o esforço, somos obrigados a
ver, no noticiário internacional, notícias dramáticas
de invasões com mortes, provocadas de um lado e
de outro, porque os ânimos exaltados levam, sim,
ao conflito.
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O Sr. Hugo Napoleão- V. E~ me permite um
aparte?
O SR. OSMAR DIAS - Nós somos obrigados,
Senador Hugo Napoleão, a assistir, no Paraná, por
exemplo, em uma área onde a justiça decretou a
reintegração de posse, um segurança do proprleiàrio
da terra ser baleado a queima-roupa, a sangue-frio.
Somos obrigados a assistir o ônibus do Presidente
da República ser atingido com pedras e paus - não
no nosso território, já que o Presidente se encontrava em Rivera -, e aquela provocação significou muito
mais do que uma manifestação de protesto; significou, isto sim, uma demonstração de falta de civismo
absoluto, de falta de educação e, sobretudo, Sr. Presidente, de falta de compromisso com a democracia.
Se querem ver atendidos os direitos dos menos favorecidos neste País, não será com certeza
.com a desordem ou pelos caminhos tortuosos que
estão proCurando seguir algumas lideranças, que
usam movimentos legítimos como o MST muito mais
para dele se aproveitarem politicamente. Se não encontram instrumentos, argumentos, se não encontram caminhos para criticar e, com as criticas, mostrar à opinião pública as fraquezas - se existem - do
Governo, agem covardemente, utilizando movimentos legítimos para tentar assaltar o poder pelas vias
tortuosas da desordem, da desobediência cívica, e,
muito mais do que isso, da subversão da ordem.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. E~ me permite
um aparte também, Senador Osmar Dias.
O SR. OSMAR DIAS - O Presidente, hoje, deu
uma resposta dura aos últimos acontecimentos. E
era no mínimo isto que a Nação esperava de um
Presidente que fez a sua vida inspirado nos princípios democráticos.
Concedo antes o aparte ao Senador Hugo Na~ ..
poleção, Senador Suplicy.
b Sr. Hugo Napoleão - ~estaria de cfiZer que
assisti ao discurso do Presidente e também o louvo
por isso. Movimentos como os que V. Ex' está citando, que, por exemplo, colocam animais em gabinetes de Ministro, que realizam festival bamavalesco
nos limites do Congresso Nacional, e tantos outros,
a meu ver se resumem a uma expressão: falta de cidadania. Porque a cidadania, obviamente, importa
em que eu saiba dos meus direitos e reconheça os
direitos do próximo. Se conseguirmos conviver, no
nosso País, nessa ambiência, ou no citizenship,
como dizem nos Estados Unidos e na Grã·Bretanha,
indiscutivelmente começaremos a acertar o nosso
passo para a educação. Há alguns anos, em tom de
blague, dirigi-me ao ex-Senador, o brilhante e talen-
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toso Jarbas Passarinho, e disse-lhe: Será que dentro
de uns cem anos poderemos vislumbrar um horizonte de cidadania no Brasil? Respondeu-me S. E~:
"Hugo, lamentavelmente, talvez, demore uns quinhentos anos." Que não sejam quinhentos, que não
sejam cem, mas ainda estamos a dever à cidadania
em nosso País. Congratulo-me com a justeza do dis·
curso de V. ~0 SR. OSMAR DIAS - O aparte de V. E~ honra-me e, sobretudo, resume o sentido do meu pronunciamento porque não assomei a esta tribuna
para proferir este discurso. Eu iria fazer outro pronunciamento, mas depois de conversar, por um minuto, com o Líder do meu Partido, Senador Sérgio
Machado, resolvi abandonar o tema que ia enfocar,
porque acho que é muito importante para a Nação
brasileira o posicionamento do Presidente da República, para demonstrar que, neste País, não terão lugar a badema, a desordem e a falta de educação.
O Governo, ao contrário do que alguns pensam, não perdeu as rédeas do comando do País.
Este Governo teve a coragem de impor medidas rigorosas na economia. Ol.lvi, durante tantos ineses, a
reclamação de empresários e agricultores insatisfeitos. Neste plenário, falei o nome deles muitas vezes,
reclamando da política económica do Governo, que,
em determinado momento, os levava à desesperança. Todavia, o Presidente, com a coragem que sempre caracterizou o seu discurso, respondeu a mim e
a todos que não estava governando o Brasil para
hoje, mas que estav~ governando o País para amanhã, para os nossos filhos, para as futuras gerações.
Hoje, concordo que o Presidente estava correto, porque os primeiros sinais já começam a ser evidenciados, inclusive no setor da agricultura, onde
novos ventos sopram, trazendo a esperança de que
teremos viabilidade económica, produção maior e,
sobretudo, produção sustentada em nosso País.
Contudo, temos de dar o exemplo. Se Sua Excelência deu o seu exemplo com o pronunciamento e o
comportamento sempre corretos, não é possível que
Parlamentares se julguem acima dos direitos de outros cidadãos e dêem exemplos como aquele que vi
pela televisão. Lamentavelmente, vi Parlamentares
travestidos de homens dignos. Muitos deles são dignos, mas alguns que conheço não. Alguns são capazes de vender votos para a reeleição, sim; outros,
são capazes de vender votos em troca de obras,
sim. Todavia, Senador Hugo Napoleão, aquilo que vi
diante do Palácio da Alvorada diminui o Congresso
Nacional, porque representantes do povo não podem dar um espetáculo circense como se, levando

....
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vassouras e escovões para lavar a rampa do Palácio, estivessem exorcizando-se também deftOdos os
males que alguns já fizeram ao País com as suas
atitudes pouco dignas - diga-se de passagem.
Aquele exemplo, com certeza, não serve para
o Congresso Nacional, que tem de ser engrandecido
com leis que possam levar justiça aos menos favorecidos, instrumentos que podemos criar aqui e propor
ao Governo, que tem boa-vontade e sabe acatar as
idéias. Porém, aquela atitude de circo não cabe a
um Congresso Nacional, que já está desmoralizado
perante a opinião pública, exatamente porque contém, em suas fileiras, pessoas que foram eleitas, talvez, usando métodos pouco recomendáveis, pois
não foram eleitas por suas idéias ou por seus projetas, mas pelas deficiências que o nosso sistema eleitoral permite a fim de que pessoas daquela espécie
sejam eleitas.
Nobre Senador Hugo Napoleão, quero deixar o
meu testemunho de que o povo paranaense, que conheço muito de perto, e, por extensão, o povo brasileiro, não se orgulharam em ver pela televisão aquela palhaçada, ocorrida frente ao Palácio.
Penso que precisam dar uma olhada no terreiro de casa, para ver se não há muito mais sujeira do
que aquela que, simbolicamente, tentaram tirar de
onde - tenho certeza - não existe.
O Sr. Hugo Napoleão- Um espetáculo circense.
O SR. OSMAR DIAS - Exato. Se não tivesse
certeza da seriedade do Presidente, eu não estaria
hoje no PSDB. Voltei ao PSDB, porque entendo o
momento especial que estamos vivendo em nosso
País.
Concedo o aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Osmar Dias,
no ano passado, a Sr" Ruth Cardpso convidou os
coordenadores do Movimento dos Sem-Terra a comparecerem ao Conselho do Comunidade Solidária.
Nessa ocasião, esteve lá o Sr. João Pedro Stédile,
um desses coordenadores. A certa altura, à Srl Ruth
Cardoso disse que a arte de fazer política consistia
justamente na organização do movimento social, em
as pessoas poderem se organizar para apresentarem suas reivindicações em busca de seus direitos.
O Movimento dos Sem-Terra avaliou que era
correto o diagnóstico e a recomendação da Sr' Ruth
Cardoso. E tantas vezes - V. Ex" tem acompanhado
-o Movimento dos Sem-Terra tem conseguido inclusive modificar a postura de grande parte da popula:
ção brasileira que hoje, segundo os mais diversos
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institutos de pesquisas de opinião, está apoiando a
realização da reforma agrária e, inclusive, o próprio
Movimento dos Sem-Terra. Quando da organização
da marcha dos trabalhadores sem terra por reforma
agrária, emprego e justiça, matéria do Correio Braziliense informou que 85% da população do Distrito
Federal estava apoiando a causa, o movimento e
aquela marcha. V. Ex" ressalta que, em alguns momentos, tem havido abusos, como aquele que ocorreu no Paraná. Já tive oportunidade de aqui registrar
que condeno o tipo de violência ocorrido naquele Estado. De acordo com as imagens mostradas naquela
oportunidade pela TV Bandeirantes, um dos trabalhadores ou um grupo deles acabou por assassinar segundo todos os indícios - um capataz ou administrador que se encontrava indefeso. Ainda que aquela
pessoa, pelas informações levantadas, tivesse cometido extraordinários abusos contra mulheres e
crianças, procurando humilhar pessoas, de qualquer
maneira, não se justificaria a violência. Tem sido a
diretriz do Movimento dos Sem-Terra, expressa por
seus coordenadores, o não uso da violência contra a
pessoa. Ontem, as declarações do Sr. João Pedro
Stédile, por ocasião do fórum organizado no BNDES
pelo ex-Ministro João Paulo dos Reis Velloso, deuse no contexto do que ele pensava sobre a violência
ocorrida em São Paulo, no episódio em que 150 policiais militares se defrontaram com 400 pessoas do
Movimento dos Sem-Teto, a fim de desalojá-tas de
um conjunto habitacional, havendo três mortes e
muitos outros feridos. Certamente, o sentimento de
João Pedro S1édile foi o ode solidariedade aos traba"lhadores do Movimento dos Sem-Teto. Queriam saber se ele havia, de alguma forma, organizado aquilo; se o Movimento dos Sem-Terra tinha elos de organização com o Movimento dos Sem-Teto. Ele respondeu - ouvi suas palavras, pelo menos o trecho
que saiu no noticiário .da Rede Globo - que todos
aqueles excluídos deveriam organizar-se. Be não
disse - como se quis atribuir-lhe - para os que tem
fome saquearem os supermercados, mas para se
postarem diante deles e chamarem a atenção da
sua própria condição. Ele disse aos trabalhadores
sem moradia, sem teto, que viviam em terrenos baldios que ocupassem, de maneira semelhante ao que
acontece com os trabalhadores sem terra que têm
feito ocupações simbólicas de áreas improdutivas e,
inclusive, levando as autoridades a se preocuparem
mais com a reforma agrária do que com o que têm
feito até hoje. Ele disse aos desempregados que
_também sigam_ Q ~xemplo, postando-se diante das
fábricas que os despediram e da FIESP. Não há
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nessas palavras infringência da lei. Quis-se atribuir a
ele o que não disse. O que propõe é que o Governo
Federal, mais rapidamente do que o que tem feito
até hoje, cumpra o que está, por exemplo, no art. 32
da Constituição, que define os objetivos fundamentais deste P~;o0 SR. OSMAR DIAS - V. Ex' me concede um
aparte, Senador Eduardo Suplicy? '
O Sr. Eduardo Suplicy ...sobretudo os de erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais.
O SR. OSMAR DIAS - Senador Eduardo Suplicy, insisto em pedir o aparte.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Mesa
lembra ao Senador Osmar Dias que seu tempo está
encerrado e que temos vários oradores inscritos. Eu
pediria a colaboração de V. Ex'.
O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Osmar Dias,
tenho o maior respeito por V. Ex&, pois nos leva a
uma reflexão dessa natureza. E, pelo respeito que
tenho por sua pessoa, eu digo que acredito que
João Pedro Stédile gostaria, em síntese, que o Governo brasileiro caminhasse muito mais para que os
objetivos do art. 5 2 da Constituição Federal, que se
refere aos direitos e deveres individuais e coletivos,
sejam mais rapidamente atendidos, porque estamos
muito distantes da consecução dos mesmos.
O SR. OSMAR DIAS - Senador Eduardo Suplicy, o problema é que as pessoas falam demais e
apresentam poucas propostas.
Tenho insistido aqui, sempre, que o Movimento
dos Sem-Terra é legítimo. Nem todas as suas lideranças o sj_o. Mas, se cabe às lideranças do Movimento criticar - e concordo que os menos favorecidos têm de se organizar e, através das suas lideranças, manife-star suas reivindicações - e criticar duramente, como faz o Movimento dos Sem-Terra, o
a Oposição e!Jl geral, tem que ter
Partido de V,.
o mínimo de capacidade de apreSentar uma proposta alternativa.
Não conheço, e estou bastante ansioso para
conhecer, qual a proposta do MST, do PT, da Oposição, do Movimento dos Sem-Tete, para que um programa efetivo de reforma agrária ou de habitação ou
de atendimento aos anseios sociais, aos direitos sociais, seja melhor efetuado em nosso País do que
aquele que vem sendo efetuado pelo atual Governo.
Também tenho criticas ao atual Governo, e todos nós temos. Acho até que o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, tem críticas ao
seu Governo. Mas só podemos fazer as críticas com
tanta contundência se tivermos uma proposta alter-
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nativa. Falar, exibir-se à opinião pública, fazer as
mobilizações, mas não mostrar uma proposta alternativa sequer, demonstra, sobretudo, incompetência
da Oposição, muito mais incompetência do que ela
quer demonstrar que o Governo tem no caso da reforma agrária, da politica habitaciona~ da política de
saúde, da politica educacional.
Eu até concordo, Senador Eduardo Suplicy,
que poderíamos estar andando mais rápido no que
se refere ao assentamento das famílias. Mas será
que os motivos que levam aos entraves da reforma
agrária, da desapropriação até o assentamento e a
viabilização da família na propriedade, não estão
também sob nossa responsabilidade?
Sou relator de cinco projetas que tratam do assunto reforma agrária: dois do Senador Esperidião
Amin, do PPB, dois do Senador Aaviano Melo, do
PMDB e um do Senador Francisco Escórcio, do
PFL Não vi nenhum projeto de lei feito pelo PT, para
que eu pudesse estudar e tentar, humildemente, modestamente, aperfeiçoar, talvez. Não vi nenhum projeto. Então, perde a autoridade da crítica quem não
faz projetas para melhorar a situação daquilo que ele
critica. Perde a autoridade da critica quem quer ganhar no grito, na badema, quem quer ganhar conquistando a opinião pública, utilizando pessoas humildes que merecem a oportunidade que estão reclamando, mas que não podem continuar sendo carregadas pela má intenção de alguns que não têm
competência para propor e nem ganhar o poder com
suas propostas e querem ganhar o poder assaltando, através do conflito, da badema e da confusão
que criam na opinião pública.
O Sr. Eduardo SUplicy • V. Ex' se esquece
que houve um projeto da Senadora Marina Silva,
aqui apreciado, relativamente à questão de terras. V.
Ex' se esquece do projeto do Senador José Eduardo
Outra. ••
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Mesa
pede a colaboração do Senador Eduardo Suplicy e
volta a lembrar que o tempo do Senador Osmar Dias
está esgotado.
O Sr. Eduardo Suplicy • Pelo menos para que
V. Ex" seja justo. Mas há projetas do PT. Há projetas
relativos à garantia de cidadania, garantia de renda
mínima, projetes do Partido dos Trabalhadores para
a erradicação da miséria no País. Pelo menos, seja
verdadeiro em sua fala.
O SR. OSMAR DIAS • Senador Eduardo Suplicy, V. Ex' tem o hábito de agredir o Senador na tribuna. Não sou o tipo de Senador que aceita desaforo não. V. Ex" está falando com alguém que não
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mente e que não aceita desaforo. Não levo desaforo
para casa. V. Ex!' está dizendo que não estou falando a verdade. Estou falando a verdade. Todos os
projetas ...
O Sr. Eduardo Suplicy- Estou lembrando a V.
O SR. OSMAR DIAS - Estou fqlando, seja educado e me ouça Estou estudando todos os projetas
que estão tramitando nesta Casa e que tratam de reforma agrária, e digo que não há um projeto de autoria de Senadores do PT. E onde está a mentira no
que estou dizendo? Onde está a proposta de V. Exl',
do MST, do PT, ou seja, de quem quer que seja das
Oposições? Onde está a proposta para um programa de reforma agrária mais ágil, mais dinâmico?
Conversa mole. O País está cheio de conversa
mole. Vamos trabalhar sério, Senador. E não agrida
seu colega de tribuna, principalmente quando ele lhe
devota respeito. Não aceito esta agressão.
O Sr. Eduardo Suplicy - V. Ex" me pennite
um aparte, apenas para esclarecer...
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência volta a lembrar ao Senador Eduardo Suplicy
que a palavra está com o Senador Osmar Dias e a
ele prepondera o direito de conceder ou não o apar-

te a v. Ex".

A Presidência lembra também que o tempo do
Senador Osmar Dias está esgotado há 6 minutos e
40 segundos e que V. Ex" que já fez três apartes ao
discurso do nobre Senador Osmar Dias. Solicito a
colaboração do nobre Senador da tribuna para que
conclua o seu pronunciamento.
O SR. OSMAR DIAS -Terei o maior prazer em
receber e analisar todas as propostas que possui o
PT.
Mas, Senador, conheça as pessoas antes de
fazer qualquer referência e emitir qualquer opinião a
respeito delas. V. Ex" não me ~hece. V. Ex" falou
uma coisa sobre a qual vamos ter que conversar a
respeito. V. Ex" não me conhece!
O Sr. Eduardo SupUcy- Estava lembrando a
V. Ex!' que há projeto da Senadora Mariha Silva sobre a questão da terra que V. Ex" não mencionou. E
votamos aqui projeto do Deputado Domingos Outra,
ao qual V. Ex" não se referiu.
O SR. OSMAR DIAS - Não vou ficar discutindo
com V. Ex". Já pedi as propostas e os projetas várias vezes. Não os recebi.
Se o projeto já foi votado, ele não está tramitando, Senador Suplicy. E nós estamos aqui querendo aperfeiçoar o programa de reforma agrária no

País. Falo de um assunto que conheço. Muitos aqui
falam desse assunto sem conhecê-lo. Dormir numa
barraca por uma noite não dá conhecimento nem autoridade a ninguém para falar sobre o assunto.
Sr. Presidente, vou encerrar.
Quero deixar registrado aqui o orgulho de pertencer hoje ao Partido do Presidente, pelo vigor com
que Sua Excelência demonstrou à Nação que este
País está sendo conduzido por mãos limpas, sérias
e que Sua Excelência não tem nenhuma preocupação com a apuração das denúncias que foram feitas
na Câmara. Se há Deputados que venderam, com
certeza não foi para o Governo.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Osmar Dias,
o Sr. Geraldo Melo, 19 Vice-Presidente, .deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. João Rocha.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Casildo Maldaner.
O SR. CASILDO MALDANER (PMDB-SC.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, na extensa pauta de desafios da competitividade brasileira, a educação tem sido uma constante.
Exatamente por isso, chama a atenção dos
olhos mais atentos a importante atuação do Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina- Sinepe, do qual muito se orgulha o nosso Estado.
O Sindicato das Escolas Particulares de Santa
Catarina, a educação não se restringe ao desenvolvimento de um bem elaborado programa assistencial, jurídico, pedagógico, contábil e administrativo
para a educação mas também assume as responsabilidades sociais que lhe são inerentes corno entida.. de de classe representativa do segmento privado .
educacional. EXecuta paralelamente um vigoroso
programa que expande a cultura da Qualidade Total
por todas as regiões do Estado de Santa Catarina,
abrangendo tanto as escolas particulares quanto as
escolas públicas de todos os níveis e graus e em
meritório apoio..•.
Agradeço a atenção. Vejo que daqui a pouco
haverá vários oradores ao mesmo tempo na tribuna,
e o plenário será transformado em um local de oratória simultânea.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - V. Ex"
continua com a palavra.
O SR. CASILDO MALDANER - Parece que a
questão está sendo solucionada; estão sendo apazi-
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guado os ânimos e, em breve, a serenidade voltará
a tomar lugar neste plenário.
Continuo Sr. Presidente: o Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina executa paralelamente um vigoroso programa que expande a cultura
da Qualidade Total por todas as regiões do Estado
de Santa Catarina...
:
Sr. Presidente, as discussões estão um pouco
calorosas demais.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha. Fazendo
soar a campanhia) - A Mesa lembra que há um Senador utilizando-se da tribuna. Peço a colaboração
de V. Exl's para que o Senador Casildo Maldaner
continue seu pronunciamento.
O SR. CASILDO MALDANER - Obrigado a V.

Ex.a.

..• abrangendo tanto as escolas particulares
quanto as escolas públicas de todos os nfveis e
graus, em meritório apoio aos Governos Federal, Estadual e Municipal. É essa notável parceria, única no
Pafs, que quero destacar desta tribuna. Lado a lado,
escolas integradas por essa brilhante ação atuam
juntas numa cooperação exemplar que resulta na
melhoria da qualidade de vida da nossa população.
Numa saudável aliança em todos os âmbitos
governamentais, o Sinepe patrocina em Santa Catarina uma autêntica cruzada educacional. Por meio
de projetes organizados a entidade resgata a produção educacional, preserva a memória do setor e difunde os novos paradigmas da administração escolar com fundamento nos consagrados princípios da
Gerência com Qualidade Total - complementando,
assim, de fonna brilhante, seu esforço pelo enriquecimento do processo educativo das pessoas e das
comunidades.
Quero enfatizar que todo esse trabalho é liderado pelo Educador José Zinder, ex-presidente da
Federação Interestadual das Ji=scolas Particulares
(FIEP), e ferrenho defensor da parceria como o caminho mais seguro e mais curto para que possamos
melhor preparar o país para ingressar no terceiro milénio.
!
Sem dúvida, Sr. Presidente, Sr!ls Srs. Senadores, o digno trabalho do Sindicato das Escolas
Particulares de Santa Catarina ganha grande importância, sobretudo porque, ao longo de décadas,
acostumamo-nos a ouvir falar dos males da educação do País - e toda a culpa sempre foi atribuída aos
Governos.
O Sinepe, entidade representativa do segmento privado da educação, cria um fato novo com a
parceria que vem realizando, contribuindo de forma
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eloqüente para que as escolas públicas possam usufruir dos mesmos programas de aperfeiçoamento
proporcionados às escolas particulares. A decisão
do Sindicato de atuar em parceira com os organismos públicos foi reforçada a partir da noção cada
vez mais presente entre seus dirigentes de que a
educação é requisito básico para a erradicação das
desigualdades sociais intoleráveis, para a elevação
dos níveis de participação democrática do conjunto
da população e para permitir a inserção competitiva
do Brasil na economia internacional.
Em plena era da globalização, somente pela
educação de qualidade poderemos garantir o acesso
de novas gerações aos conhecimentos, habilidades
e posturas exigidos pela sociedade contemporânea.
Eis, Sr. Presidente e nobres Colegas, a boa
notícia que trago a esta Casa. Ao fazê-lo, desejo ardentemente que .atitudes corno a do Sindicato das
Escolas Particulares de Santa Catarina se multipliquem pelo País afora
Os caminhos da educação para as próximas
décadas são caminhos multidisciplinares e trazem
consigo a parceria, a solidariedade entre escola pública e escola particular como uma poderosa ferramenta para mais rapidamente se atingirem padrões
de excelência no ensino e melhor alavancar o desejado progresso no Brasil moderno.
Desejo ardentemente que esse exemplo, por
seu caráter estratégico, induza outros Estados a fazerem o mesmo. O Sinepe, que, em junho próximo,
completa 36 anos, hoje dispõe de modema infra-estrutura e mantém, há 'seis anos, um jornal de circulação nacional distribuído gratuitamente, todos os meses, às 28 mil escolas do Brasil.
Preservar, fortalecer e difundir suas ações de
parceria na melhoria da educação, em especial na
área da Qualidade Total, constitui-se em honraria a
quem quer que se preocupe com o futuro de nosso
Pafs.
Sr. Presidente, Sr!ls e Srs. Senadores, eram algumas das considerações que eu precisava trazer a
esta Casa em relação ao Sinepe de Santa Catarina, a
este Sindicafo que congrega as escolas particulares do
nosso Estado e que desenvolve um trabalho em parceria com as escolas públicas do meu Estado.
Resultados extraordinários estão a percorrer o
interior, enfim, em todos os quadrantes de Santa Catarina e a realizar encOntros entre a classe docente e
discente, fazendo que também entidades organizadas da sociedade participem desses eventos, protagonizando-se uma verdadeira partena eritre as escolas particulares e as públicas do meu Estado. É
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um exemplo que o Sinepe, vem encabeçando em
Santa Catarina, e que possa ser reproduzido no
País inteiro.
O que fazer, Sr. Presidente e nobres colegas?
Era preciso que se fizesse este registro para trazer
ao conhecimento desta Casa. Desta forma, sei que
trago ao conhecimento de todo o Brasil o que se pratica e se produz nessa parceria feita entre as escolas públicas e particulares em Santa Catarina. Assim, congratulo-me com esse sindicato do meu Estado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL-MT. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do Orador.) - Sr.
Presidente, Srls e Srs. Senadores, o jornal O Estado de S. Paulo, na sua edição de 20 de maio último,
traz um artigo excepcional, intitulado "A Indústria da
Reforma Agrária", assunto bastante polêmico e que
vem sendo discutido permanentemente nesta Casa.
Há alguns momentos, ocupou esta tribuna um outro
Parlamentar, que realmente trouxe a debate o momentoso e palpitante assunto da reforma agrária no
Brasil. Diz o artigo desse diário:
"As demonstrações de incompetência,
corrupção e descontrole já são suficientes
para que se exija uma revisão completa do
programa de ·reforma agrária do Brasil. Em
entrevista publicada pelo Estado, no sábado, o Presidente do Incra, Nestor Fetter, reconheceu que o instituto não tem controle
sobre os recursos destinados aos assentamentos e acampamentos. No dia seguinte,
foi a vez de O Globo revelar histórias escabrosas de superfaturamento da desapropriação de fazendas. Esses dois fatos vêm se
juntar a um amplo espect!O de irregularidades, desatinos e injustiças envolvendo o processo de reforma agrária: a aceitação de
avaliações extravagantes de instalação, cuja
compra é financiada em condições favorabilíssimas, como se viu no caso da compra de
uma fecularia pelo MST, no Pontal; o contraste entre o tratamento dado a assentados
e o abandono dos pequenos proprietários; a
tentativa de impor índices de produtividade
inatingíveis, ignorando as advertências dos
peritos, etc.
De acordo com o Presidente do Incra•
- que é um homem sério e um homem de
bem, Dr. Fetter -·. muitos beneficiados têm

mais de uma carteira de identidade e CPF e
abandonam os acampamentos assim que
recebem as verbas, para ir explorar outro filão. Da mesma forma, Nestor Fetter calcula
que R$1 milhão tenham saído dos cofres do
governo no ano passado e aterrissado na tesouraria do MST, sob a forma de pedágio de
2% cobrado dos assentados que recebem financiamento do Programa de Crédito Especial para Reforma Agrária (Procera). Além
disso, muitos assentados vendem as glebas
que ganham do governo. No Pará, o Incra
chegou a encontrar assentados com três mil
hectares de terras. Em Goiás, um funcionário chegou a um assentamento com a intenção de entregar 125 títulos, mas só entregou
12, porque os restantes já tinham vendido
seus lotes.
Essa situação caracteriza a existência
de uma indústria da reforma agrária. Entretanto, não são só o MST, como patrocinador
de invasões, e os acampados profissionais,
como corretores de glebas, que exploram
esse mercado. Há também os fazendeiros,
que, mancomunados com técnicos do Incra,
promovem a invasão e a desapropriação
das próprias fazendas para vendê-las por
preços estratosféricos. No Tocantins - Estado de V. Exl', Senador João Rocha, que com
muita honra preside esta Casa neste instante -, fazendeiros contratam sem-terras para
invadir suas propriedades, que rapidamente
recebem avaliação supervalorizadas de funcionários corruptos. Um "investidor" chegou
ao requinte de oferecer para desapropriação
uma fazenda antes mesmo de comprá-la "'
Incra prontamente a avaliou em R$7
lhões, quando ela seria. comprada por A$.-.
mil" -ou seja, 100 vezes mais do que o vitor
dessa propriedade.
"Os casos são muitos, e a conclusão é
uma só: tal_como está estruturado, o programa de reforma agrária não tem como principal função beneficiar fammas pobres sem
terra, mas fazendeiros mafiosos, funcionários públicos corruptos e organizações militantes que sequestraram a causa da redistribuição de terras em proveito de projetos políticos próprios.
Este caso, Sr. Presidente, nobre Senador João
Rocha, está ocorrendo no meu Estado de Mato
Grosso, onde, vergonhosamente, foi instituída a in-

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

ANAIS DO SENADO FEDERAL

dústria da desapropriação. Se fizéssemos hoje licitação para a compra de terras para, fazer reforma
agrária, assentamentos populacionais ou distribuição
para os sem-terras, pagaríamos pouco mais de 20%
ou 30"/o do valor das desapropriações que o Incra
tem feito. Trata-se de corrupção em todos os sentidos, de ponta a ponta, desde o proplietário corruptor
até o funcionário corrupto, com participação de MST.
Há poucos dias, um amigo meu que mora na
região de Rondonópolis, num pequeno distrito, foi visitar os seus familiares. Quando lá chegou, perguntou pelos seus dois sobrinhos de vinte e de dezoito
anos, e sua mãe, tia dos meninos, disse que eles estavam trabalhando como invasores de terra e ganhando R$300 por mês para carregar bandeira vermelha, invadir propriedade e dar uma de sem-terra.
Meus amigos, a que ponto chegou o Brasil no dia de
hoje!
No caso de Mato Grosso, a corrupção é geral.
Lamentavelmente, há escritórios de maracutaia, de
desapropriação montados em Cuiabá, fazendo os
tropéis. Antes de desapropriar terra, o cidadão interessado na desapropriação passa num desses escritórios ligados a determinados grupos políticos e faz
um contrato de advocacia com esse escritório. A
partir disso, é providenciada a desapropriação de
sua terra: rapidamente, o processo entra no Incra e
vem para Brasília; sai o decreto e o pagamento em
TOA a preços estratosféricos.
Há corrupção violenta não só no preço da terra, como na distribuição dos recursos do Procera.
Em vez de se entregar esse pequeno recurso em
espécie ao agricultor, uma parte já é entregue em
material: vacas, por exemplo.
A vaca leiteira, que no mercado vale cerca de
R$150, o Incra compra para distribuir aos assentados por R$300, e o cidadão não tem como reclamar;
e não compra sequer no município onde está o assentamento. Por exemplo, na região de Guarantã há
assentamento de reforma agrária, mas a vaca que o
assentado recebe é comprada em Alta Roresta,
para não se ligar um dono ao outro, ou seja, para
que o cidadão que vende a vaca em Alta Floresta ao
Incra não tenha contato com o assentado de Terra
Nova ou de Guarantã, onde será distribuído o animal.
Há corrupção também nas obras superfaíuradas.
O Incra recebe milhões de reais para abrir estradas,
construir escolas, fazer centros comunitários e postos
de saúde nos projetes de assentamento, e a obra feita
é de quinta categoria; o preço, monstruoso!
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A obra que se faz por R$70 mil sai por um preço absurdo, porque o Incra contrata ou faz convênio
com as prefeituras, já indicando empresas próprias,
ligadas a políticos e funcionários do bloco "incrania-

É verdade o que esse jornal divulga. Em relação a esse fato que o Estado de S.Paulo denunciou, com coragem, na edição de terça-feira, dia 20,
posso dar testemunho, porque vem ocorrendo em
meu Estado.
Em entrevista publicada pelo referido jornal, o
presidente do Incra, Nestor Fetter reconhece que
"hoje, o Incra trabalha de forma reativa: invade, desapropria e assenta". O instituto fomenta as invasões e participa delas indiretamente ao financiar o
MST e ao premiar as ocupações com desapropriações e assentamentos.
O resultado: o País tem 1,6 mil assentamentos
não emancipados, que o presidente do Incra chama
de "favelização rural". É uma politica contraproducente, quando não estéril, do ponto de vista do interesse social.
São milhões e milhões de reais, milhões e milhões de TOAs que estão sumindo no esgoto da corrupção do Incra em Mato Grosso e em vários Estados.
O Sr. José Alves- V. Ex" me permite um aparte?
O SR. JÚUO CAMPOS - Com muita honra,
Senador José Alves.
O Sr. José Alves - Senador Senador Júlio
Campos, V. Ex" traz, na tarde de hoje, um assunto
da mais aHa relevância e de uma gravidade sem precedentes para o mundo político-social da Nação, ao
relatar denúncias ocorridas em seu Estado. V. Ex"
como ex-governador, como representante de um Estado eminentemente agrícola-bem sabe das dificuldades existentes. A falta de uma definição de política agrícola correta e coerente por parte do Governo
Federal tem levado com freqüência, e o exemplo
mostrado por V. Ex" é bem significativo, porque aos
assentamentos é oferecido juros de 6% ao ano, com
prazo de carência. E, vejam bem, se o financiado
pagar em dia, terá um desconto de 50%. Já, num
programa equivalente, que merece uma atenção tão
grande como o do assentamento dos sem-terra, o
programa de agricultura familiar, se os juros ultrapassarem 9% vão para TJLP e não há nenhum abatimento se o pagamento for feito com pontualidade.
V. Ex" traz esses fatos e outros que devem exigir do
Ministro Raul Jungmann uma atitude imediata, coerente com a política agrária. Em meu Estado, o Incra
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comete um absurdo: tenta fazer a reforma agrária
em lote irrigado com alta tecnologia. Mas são fatos
que V. Ex- traz para discussão e quero solidarizarme com V. Ex- nesse importante pronunciamento.
__ ,. -O SR. JÚUO CAMPOS • Agradeço o brilhante
aparte de V. Ex-. É pena que o Senàdo esteja um
pouco vazio na tarde de hoje, quando assunto tão
importante como o da reforma agrária é debatido.
Mas não podíamos, jamais, nos calar, deixar de trazer ao conhecimento da Nação brasileira, do Congresso Nacional, essa indústria nova que se criou no
Pais: a da invasão de terras.
O editorial do jornal O Estado de S.Paulo conclui:
•A estratégia de invasões se orienta e
se alimenta pelo que proporciona em oportunidade de negócios e de créditos fabulosos
e de manipulação política. Neste contexto,
quanto maior o número de invasores, quanto
maior a dependência perante o Governo Federal, enfim, quanto maiores as distorções,
melhor para quem se serve dessa indústria•

É a nova indústria que surgiu no Brasil, a indústria da invasão de terra, da desapropriação supervalorizada das terras que nunca dão, da desapropriação de terras inaceitáveis para agricultura brasileira. E é por isso que os pequenos agricultores vão
mal.
Neste sentido, fazemos um apelo sério ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, ao Sr. Ministro
dos Assuntos Fundiários, Dr. Raul Jungmann, que,
-tenho certeza, é um homem de bem, um homem sé·rio, um pernambucano de postura. Sendo assim, que
ele vá realmente ao encontro do Presidente do Incra,
Dr. Nestor Setter, a fim de descobrir esse ninho de
-::mafiosos, esse ninho de corru~o. existente hoje
-em várias superlntelu:lências elo lncta brasileiro.
Com tristeza, mas com tristeza realmente, digo
que, lamentavelmente, o Incra de Mato Grosso não
vai bem. Lá há sinal de podridão, há o rastejo de
serpentes que tentam corroer o dinheiro público. Por
esse motivo, pedimos uma providência urgente, aqui
e agora, com relação à política fundiária brasileira
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo
a palavra o Senador Ramez Tebet.
O SR. RAMEZ TEBET (PMDB-MS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, ontem, o Senado
da República, por uma maioria altamente expressiva, votou, em primeiro turno, a emenda constitucio-
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nal que garante aos detentores, aos mandatários de
cargos do Poder Executivo, em nível municipal, estadual e federal, ou seja, ao prefeito, ao governador e
ao Presidente da República, o direito de disputarem
a reeleição. Isto é, de serem submetidos ao julgamento popular ao término de seus mandatos se quiserem permanecer em seus Municípios, Estados ou
na Presidência da República Federativa do Brasil.
Fui, e sou daqueles que, por vocação democrática mesmo, votei favoravelmente ao direito de
reeleição. Entendo que a democracia é o governo do
povo, a democracia se baseia fundamentalmente na
soberania popular. E me parece que é um despropósito furtar-se ao povo o direito de escolher os seus
governantes, ainda que pela segunda vez. Perfileime, portanto, junto àqueles que estão dando direito
à reeleição, o que, evidentemente, não significa eleição.
Candidatos à reeleição, terão os chefes de
Executivo o seu nome na refrega ou na disputa eleitoral, disso não tenho a menor dúvida, Sr. Presidente e Srs. Senadores. No entanto, fico um pouco ou
muito preocupado com a legislação eleitoral que vai
passar a reger os nossos destinos se, até o dia 3 de
outubro, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo
Federal, não tomar a incumbência de reformular a
legislação que regula as inelegibilidades, que regula
as desincompatibilizações.
A meu ver me parece que isso é imperioso,
porque custa acreditar, por exemplo, que estamos
concedendo aos chefes 'de Executivo o direito de se
- recandidatarem ao mesmo posto. ExemplifiCando
melhor: têm o Prefeito, o Governador e o Presidente
da República - em sendo aprovada a emenda em
segundo turno aqui no Senado, e certamente o será.
-, o direito de serem candidatos aos mesmos cargos.
Mas se podem ser candidatos a Presidente da República, Governador e a Prefeito, permanecendo no
cargo, custo a acreditar porque fere a lógica, fere o
bom senso, que tenham que se afastar do cargo
seis meses antes para serem candidatos a um posto
no Legislativo, por exemplo. Se vão poder disputar
até mesmo a chefia do Poder Executivo, permanecendo no cargo, como é que o bom senso, o raciocínio e a lógica vão admitir que tenham que renunciar
seis meses antes para disputar, por exemplo, um
mandato no Poder Legislativo, seja de Vereador, Deputado Estadual ou Senador da República?
Custo acreditar que um Governador de um Es·
tado possa ser candidato à reeleição e um seu parente, seu irmão, seu filho, não possa ser candidato
a posto do Poder Legislativo. Há impedimento legal.
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A Lei Complementar n° 64 proíbe, ela não está derrogada. Portanto, temos aí absurdos que serão muito difíceis de serem explicados à Nação brasileira.
Imagine que um diretor de escola, qualquer servidor
público, para ser candidato, vai ter ·que se afastar
das suas funções, e só os chefes do Poder Executivo não deverão se afastar.
'
Sr. Presidente, SÃ e Srs. Senadores, ocupo a
tnbuna hoje para fazer um apelo ao Senado da República. Também votei a matéria isoladamente, a
emenda constitucional que irá pennitir as candidaturas dos chefes do Executivo sem desincompatibilização. Tenho afinnado que há necessidade imperiosa
de nós, membros do Poder Legislativo, nos debruçannos para aprovar uma legislação que ponha fim
aos absurdos que hão de vir caso nós, contentes
com a reeleição, conscientes com nossa formação
democrática de que o povo deve julgar aq~eles que
o governam, não cuidemos de refonnular a Lei Complementar n° 64, que cuida das inelegibilidades.
Sei que circula nesta Casa, por exemplo, um
projeto de lei complementar para o qual estão sendo
colhidas assinaturas no sentido de que Governadores e vice-Govemadores possam se desincompatibilizar. Não quero aqui entrar no mérito de ser a favor
ou contra a desincompatibilização de Governadores
e Prefeitos para continuarem a disputa, sou daqueles que pensa que isso não tem importância, hoje
existe uma fiscalização social eficiente.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, positivamente, uma lei complementar não pode derrogar
uma emenda constitucional, caso venha a ser aprovada Explico melhor: no meu humilde entendimento
se existe uma emenda constitucional - estou partindo do princípio que será aprovada em segundo turno
nesta Casa, como espero - que pennite reeleição de
Governador, de Presidente da R~pública e de Prefeito, não pode a lei complementar dizer que tem de
haver desincompatibilização, porque a emenda
constitucional está garantindo o direito qe se candidatar sem desincompatibilização. Se é uma emenda
constitucional como uma lei complementar poderá
derrogá-la?
Quero aqui desta tribuna dizer aos nossos colegas que estão na iminência de apresentar esse
projeto de lei complementar que devemos - isso sim
- apresentar uma legislação mais convincente, que
diga ao povo brasileiro que vamos legislar de forma
pennanente, de fonna definitiva, regulamentando assuntos eleitorais, regulamentando assuntos partidários de uma vez por todas. Urge essa refonnulação
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sob pena, Sr. Presidente e Srs. Senadores, de continuannos legislando dessa maneira.
Eu mesmo quero aqui confessar em defesa daquilo que entendo ser democrático que é o respeito
à soberania popular, entregando essas matérias ao
julgamento do povo.
Não vamos permitir tantas aberrações! Não vamos pennitir que se cumpra o que foge da lógica, o
que foge do bom senso! Não podemos permitir, por
exemplo, que um Governador de Estado dispute sua
reeleição pennanecendo no cargo até o último dia
do seu mandato e que um Senador ou um Deputado
Federal, parã tal, tenham que deixar os seus mandatos por seis meses. Nao é o mesmo raciocínio? Não
é a mesma disposição legal? Volto a afirmar que o
que existe para o Presidente da República existe
também para os Prefeitos. Os parentes do Presidente podem ser candidatos, mas os parentes dos Prefeitos não podem ser candidatos?
Ora, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o
povo quer lógica, bom senso, um caminho compreensível. Parece-me que, se não acertamos a legislação, não estaremos dando esse caminho que o
povo quer percorrer.
O Sr. Júlio Campos - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. RAMEZ TEBET - Concedo o aparte a V.

Ex".
O Sr. Júlio Campos - Senador Ramez Tebet,
estamos acompanhando atentamente o seu pronunciamento. Realmente, 'a preocupação de V. Ex" é a
nossa preocupação. Entendo a questão da mesma
forma que V. Ex". Ontem, disseram alguns Senadores que a emenda constitucional aprovada recepcionaria a Lei Complementar n• 64, de 1990. Isso não é
verdade. A emenda constitucional é muito clara no
- sentido de que Governador, Presidente e Prefeito
podem disputar a reeleição no exercício do cargo. A
lei não prevê desincompatibilização alguma. Entendo, também, que uma nova lei complementar - para
a qual já estão sendo colhidas assinaturas - se não
for muito bem elabOrada, dificilmente, vai valer para
as próximas eleições de Governador e Presidente.
Entendo que só teria sentido uma nova emenda
constitucional regulamentando a inelegibilidade. Fez
V. Exl uma perfeita análise da questão. Não é justo
o cidadão poder disputar um novo mandato no exercício do cargo, mas para disputar uma eleição para
um outro cargo eletivo, que não seja aquele que está
exercendo - de Governador, Prefeito ou Presidente tenha de se afastar e, além disso, os seus parentes
são inelegíveis em todo o território onde o cidadão é
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Governador. No caso de Mato Grosso do Sul, nenhum parente do Dr. Wilson Martins, atual Governador, poderá disputar cargo eletivo na eleição de
1998, a não ser que algum parente seu já exerça
mandato antes da eleição- como. ,é 'O caso da sua filha, hoje Deputada Estadual, que pod~rá ser reeleita
apenas para o cargo de Deputada Estadual, ela não
poderá sequer concorrer à eleição para Deputada
Federal. Creio que, se não houver uma ampla reformulação, vamos ficar com uma lei das mais esdrúxulas que este País já teve, isto é, uma Constituição
que estabelece que o cidadão poderá se reeleger,
mas os seus parentes, até o terceiro grau, serão inelegíveis. O sobrinho de um Governador, muitas vezes
adversário político, rompido politicamente com esse
Governador, é inelegível no território do titular. A idéia
de V. Ex' é importante. Neste instante, deveríamos
criar no Senado e na Câmara uma Comissão Mista e
elaborarmos, com urgência, uma nova emenda constitucional regulamentando a Lei das Inelegibilidades ou
acabando com ela em definitivo porque não há inelegibilidade para nada nesta Nação, nem mesmo o domicilio eleitoral deve existir. É acabar com tudo isso ou
criarmos uma nova legislação realmente séria e honrada que possa vir ao encontro do anseio do eleitorado
brasileiro. Parabéns, Senador Ramez Tebet, pelo pronunciamento da tarde de hoje.
O SR. RAMEZ TEBET - Senador Júlio Campos, quero deixar bem claro que, quando dei conscientemente meu voto favorável à emenda constitucional da reeleição, tal qual se encontra, foi na esperança de não pararmos nisso. É preciso que haja
uma nova legislação para acabar definitivamente
com os absurdos.
Concordo, assim, plenamente com V. ~- Ontem, dizia-se que a lei complementar está recepcionada pela Constituição, sem4j!)~ a emenda que
aprovamos tenha explicitado issd Para que a lei
complementar estivesse recepcionada, teríamos de
ter um dispositivo na emenda constitucional estabelecendo que a Lei Complementar n2 64 se!ia abraçada por ela.
·
Como isso não foi afirmado, evidentemente a
lei complementar subsiste ao lado da emenda constitucional para permitir que Prefeito, Governador e
Presidente da República possam ser candidatos à
reeleição, por uma única vez, para o período subseqüente. Mas se tiverem de ser candidatos - volto a
repetir - para outros cargos eletivos, os candidatos
terão de deixar o posto que ocupam seis meses antes da eleição, o que, positivamente, fere a lógica e
o bom senso.
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Vim a esta tribuna, porque estamos discutindo
esse assunto nos bastidores, estamos recolhendo
assinaturas para a tramitação de uma lei complementar que só vai cuidar da desincompatibilização
de governadores e de prefeitos. Essa providência
não vai resolver o assunto, conforme já explicamos
aqui.
A minha presença nesta tribuna só se justifica
por este alerta: espero que o Congresso Nacional, o
Poder Legislativo Federal, se debruce sobre a matéria e elabore uma legislação permanente e definitiva
sobre matéria de tamanha importância para o processo democrático do País.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo
a palavra ao Senador Lauro Campos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador. Mauro Miranda. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador José Alves.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (BLOCOIPDTAP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidenté, Srs. Senadores, em primeiro lugar, gostaria de fazer a leitura de um ofício da
Associação Brasileira de Imprensa, ABI, assinado
por seu eminente Presidente, Barbosa üma Sobrinho, em apoio à instalação de uma CPI na Câmara
dos Deputados e, se possível, no Congresso Nacional, para proceder à investigação a respeito das denúncias, já comprovadas de certa forma, da compra
de votos por ocasião da votação da emenda da reeleição.
Esse offcio foi dirigido ao Deputado Neiva Moreira, Uder do Bloco das Oposições na Câmara dos
Deputados, e é datado do dia 20 de maio:
• Agradecendo a gentileza de sua comunicação telefõnica de ontem, apresso-me
a informar-lhe que a diretoria da ABI decidiu,
pcir unanimidade, na tarde
hOje, apoiar a
proposta -de constituição de uma CPI, a esta
altura reclamada pela opinião nacional, para
apurar denúncias da Folha de S.Paulo, e já
agora de toda a imprensa, sobre a compra
de votos para a emenda constitucional desti-

de
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nada a permitir a reeleição do Senhor Presidente da República.
Confiando no patriotismo da Câmara e
do Senado, faço votos, pessoalmente, pelo
êxito dessa proposta.
Receba o cordial ab!]aQO do
Barbosa lima Sobrinho'
Portanto, mais uma personalidade de grande
respaldo e respeito em nível nacional vem demonstrar publicamente seu apoio à CPI - esse apoio crescente, já comprovado por pesquisa entre a população brasileira, com 91% dos entrevistados defendendo a instalação da CPI. Agora também é crescente o
apoio à CPI por parte de lideranças de caráter nacional.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, venho à
tribuna também para ser o porta-voz, na tarde de
hoje, de um discurso que o Senador Abdias Nascimento gostaria de proferir se estivesse presente no
plenário. Porém, S Ex" encontra-se em Paris, participando como convidado especial de um programa da
Unesco, programa que trata da rota dos escravos.
Este discurso busca homenagear os povos da África
e também os africanos brasileiros, em função do dia
25 de maio, considerado o Dia Internacional de Solidariedade aos Povos da África Austral - representada hoje por países como África do Sul, Angola
e Moçambique. O dia 25 de maio é reconhecido pela
ONU desde 1972 coll)O o Dia da África.
Passo a ler o discurso de S. E~: 'Nos últimos
anos, nos meios de comunicação tomaram tragicamente comuns imagens que retratam um Continente
Africano afligido pelo extremo sofrimento humano e
por agudas dificuldades nos planos político e econômico. Imagens de fato tão comuns que acabaram
por sedimentar uma percepção distorcida daquele
Continente, alimentande os precpnceitos desenvolvidos durante a longa noite de cinbo séculos, que tem
como marco inicial a captura e escravização de africanos por portugueses na costa atual .do Senegal,
em fins do século >01, ponto de partidatde um cruel
processo de exploração que iria drenar' a África de
seus maiores recursos materiais e humanos. Espoliado por mais de 500 anos, não surpreende que os
insucessos do Continente Africano acabassem justificando a visão racista que considera os africanos incapazes de constituir Estados viáveis e prósperos.
Mesmo que tal capacidade tenha sido sobejamente
demonstrada pela História das grandes civilizações
que se desenvolveram ao norte e ao sul do Saara,
como o Antigo Egito, os Reinos de Axum e de Gana,
os Impérios do Mali e de Songhai, brilhantes exem-

pios da capacidade criativa e de organização dos
povos africanos. Uma História, infelizmente, apagada da memória dos europeus e dos africanos na
Diáspora, substituída por uma visão estática e uniformizadora, que enxerga na África um J6>JIW1ente
das Sombras, um Continente sem história.
Na verdade, a situação adversa em que se encontra a virtual totalidade do Continente Africano tem
raízes exatamente na invasão européia, iniciada cinco séculos atrás, e na 'colonização' empreendida
pelos europeus. Sob o pretexto de 'civilizar' povos
pretensamente bárbaros - o 'fardo do homem branco', na formulação do escritor anglo-indiano Rudyard Kiplir.g -, pôs-se em marcha um processo
cruel de dominação e exclusão, responsável pela
maioria dos males de que a África hoje padece. O
total desrespeito à cultura autóctone - cuja própria
existência se chegou a negar - e a tradições milenarmente estabelecidas levaria à criação de unidades
territoriais descompromissadas com a realidade étnica de cada região, o que explica conflitos como o de
Biafra, na Nigéria dos anos 70, ou a atual tragédia
que se abate sobre Ruanda e o Burundi, países traçados artificialmente pela pena do colonizador, que
obrigou a conviverem sob a mesma bandeira grupos
étnicos cuja rivalidade remonta à aurora dos tempos.
Com o fim da Guerra Fria e a queda do regime
do apartheid na África do Sul, o continente africano
perdeu o papel estratégico que exercia no conflito de
interesses entre os blocos comunista e capitalista.
Some-se a isso o processo de reordenação econõmica do Ocidente, com o estabelecimento de novas
prioridades pelos Estados Unidos e pelaComunidade Económica Européia e a implementação da famigerada 'globalização' - cujos efeitos adversos estamos sentindo na própria pele, neste País-, que gera
um quadro sombrio que, para ser revertiQ.trt. demandará os esforços concentrados de geraçoos e gerações de africanos, bem como o apoio concreto de
organismos internacionais dedicados à superação
da pobreza e dos males a ela associados.
Assim, para nos, africano-brasileiros, este 25
de maio, Dia Internacional da Solidariedade aos Povos da África Austral, ou Dia da África, instituído pela
ONU em 1972, assume um especial significado, ligados que estamos àquela região pelos laços da cultura e do espírito, transmitidos por nossos antepassados de lá provenientes. Ao longo desses últimos 30
anos, o mundo tem acompanhado os esforços da
maioria dos países africanos na tentativa de construir os alicerces de um desenvolvimento económico
e social capaz de superar a devastação causada
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pelo colonialismo. A luta pela liberação da África
constituiu-se, na verdade, num processo continental
de marginalização, pois, ao mesmo tempo em que
assinavam os tratados de independência, e em que
os povos e líderes africanos eram tomados de esperança, na perspetiva de recuperar a Çondução de
seus próprios destinos e de reconstruir um passado
de glórias, os países colonialistas europeus, em conjunto com os Estados Unidos e a África do Sul do
apartheid, estimulavam os conflitos internos, visando à preservação de interesses nem sempre explicitados. Os mesmos interesses que não hesitariam
em eliminar, até mesmo fisicamente, lideranças plenamente engajadas na autêntica luta do povo africano - como Palrice Lumumba, no ex-Congo Belga,
Eduardo Mondlan~ e Samora Machel, em Moçambique, ou Amílcar Cabral, na Guiné Bissau -, substituída muitas vezes por títeres a serviço do imperialismo
europeu ou norte-americano.
Em 1977 o saudoso e ilustre revolucionário e
então Presidente Samora Machel, em discurso durante uma reunião do Conselho de Ministros da República Popular de Moçambique, manifestou com
clarividente objetividade sua preocupação com os
destinos de seu país e da África como um todo ao
afirmar que os africanos se recusavam a ser os eternos fornecedores de matérias-primas, a ser as eternas vítimas de um pacto colonial sob novas roupagens. E que não poderiam continuar pagando preços
mais elevados pelos produtos acabados que compravam, ao mesmo tempo em que eram obrigados a
vender cada vez mais barato sua força de trabalho.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, nós,
brasileiros, mais que qualquer outro povo, não podemos ficar indiferentes aos problemas que afligem o
continente africano. Foram os africanos os que, com
sangue, suor e sêmen, construír.Jr este País que
chamamos Brasil, fazendo dele a maior nação africana fora da África. Africanos oriundos, em sua
maioria, exatamente da África Austral, oncf,e hoje se
situam Angola, Moçambique e África do Sul, além
daqueles provenientes da Costa do Ouro, onde ficam atualmente Nigéria e Gana.

É tempo, assim, não só de reconhecer e valorizar plenamente o legado africano, por muito tempo
oculto e negado, mas de reavivar os laços históricos
que nos ligam ao continente de origem em mais de
metade da população brasileira. Numa época em
que solidariedade e cooperação são termos consolidados pela agenda internacional, nosso País tem-se
mostrado tímido - para dizer o menos - em matéria
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de iniciativas dessa natureza em relação à África
Austral.
Com o fim do apartheid na África do Sul - regime cuja condenação, pelo Brasil, nunca ultrapassou
o terrene4 retórica-, nossa diplomacia tem campo
aberto para se mostrar mais engajada, aproveitando
as imensas e variadas possibilidades em termos
económicos, tecnológicos, pedagógicos e culturais
em relação àquela parcela do continente africano.
Se temos uma economia relativamente privilegiada no contexto dos países do Sul, é exatamente
nesses países que devemos potencializar nossas relações e capacidade de influência.
Ao contrário dos países do Norte, para os
quais a África Austral é meramente um terreno minado de incertezas, devemos buscar ali parcerias estratégicas para a concretização de amplas e promissoras possibilidades, num processo que, sem dúvida, contribuirá para reformularmos em conjunto as
bases de nosso desenvolvimento económico recíproco.
Desse modo, neste Dia Internacional de Solidariedade aos Povos da África Austral, o Dia da África, quando se avizinham as passagens de século e
de milênio, quero homenagear, por meio de seus
representantes diplomáticos, os países dessa região, em particular, e da África de maneira geral,
manifestando-lhes a amizade dos afro-brasileiros e
nosso compromisso com a redenção do continente
africano. É minha convicção que, para o nosso povo
e para o nosso Pafs, o reencontro com a África vai
proporcionar, para além dos lucros possíveis numa
relação econômica, a retomada da solidariedade de
povos que a História irmanou e que ela hoje reaproxima, na luta comum contra a pobreza e pelo desenvolvimento. •
~reço mais uma vez que esse texto foi produzido pelo Senador Abdias Nascimento, mas eu o
adoto na íntegra em função de ter o mesmo entendimento do que expôs nesse discurso o Senador Abdias Nascimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Concedo
a palavra ao Senador Francelina Pereira. (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Ney Suassuna.
(Pausa)
Concedo a palavra à Senadora Benedita da
Silva (Pausa)
Concedo a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, há pouco tive aqui
no plenário um embate com o Senador Osmar Dias,
que estava dizendo que o Partido dos Trabalhadores
e a Oposição no Congresso Nacional ou no Senado
não haviam dado contribuições sobre a reforma
agrária
Acabo de dialogar com o Senador Osmar Dias.
Tenho o maior respeito por S. Ex" e disse-lhe que,
como me excedi no embate, pedia-lhe desculpas,
mas eu estava falando em defesa do meu Partido.
Gostaria de transmitir a S. Ex" a verdade sobre
a contribuição que o Partido dos Trabalhadores tem
dado a esta Casa e ao Congresso Nacional. Estou
preparando uma carta para enviar ao Senador Osmar Dias. Já pedi à assessoria que reúna os projetes de lei relativos à reforma agrária, à agricultura e
às condições sociais no campo, que são contribuições do PT, para serem encaminhados a S. Ex".
Gostaria de lembrar que, além do projeto da
Senadora Marina Silva - S. Ex" o retirou para aperfeiçoá-lo e tomá-lo condizente com a Constituição -,
o qual se refere à ocupação de áreas improdutivas.
Lembrei ao Senador Osmar Dias que tivemos o projeto do Deputado Domingos Outra, que o próprio Governo considerou prioritário, sobre a questão do rito
sumário. Gostaria de lembrar também que a regulamentação da Lei de Reforma Agrária foi de iniciativa
da Deputada Luci Choinacki.
Transmiti ao Senador Osmar Dias que o projeto relativo ao Programa de Garantia de Renda Mínima, que é de minha autoria, tem sido visto com simpatia pelo Movimento dos Sem-Terra, porque contribuirá para melhorar as condições de vida da população rural, sobretudo daqueles que estão em situação
de extrema carência.
Sou um entusiasta das formas cooperativas de
-.produção e, por esse motivo, apresentei um projeto
relativo à organização de coo'perativas, que tem
grande importância na agricultura brasileira.
Então, dado o respeito que tenho pelo Senador
Osrnar Dias - muito aprendo dialogando pom S. Ex" , quero restabelecer a boa convivência entre nós
dois. Por essa razão faço este registro, e, se possível, ao término do meu pronunciamento, terei em
mãos a carta com o registro completo desses projetas de lei.
Hoje, Sr. Presidente, quero falar sobre a Área
de Livre Comércio das Américas, a Alca, justamente
porque considerei importante. Aqui vou fazer o registro da minha coincidência de opinião com boa parte
daquilo que foi a postura do Presidente Fernando
Henrique Cardoso e do Governo brasileiro na Alca.
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Portanto, hoje, vou fazer um pronunciamento
em que registro aquilo que considero positivo - mas
também falando o que deveria ser melhor enfatizado
pelo Governo -, para observar que, como Senador
da Oposiç@_p.~ei reconhecer quando há aspectos
positivos na ação do Presidente Fernando Henrique
Cardoso.
A reunião relativa à eventual formação de uma
Área de Uvre Comércio das Américas, recém-concluída em Belo Horizonte, parece ter produzido bons
resultados para o Brasil e os demais países do Mercosul. Pelo menos é o que sugerem os relatos a respeito da reunião, publicados em toda a imprensa nacional.
As posições defendidas pelo Governo brasileiro, de cautela na condução do processo de entendimentos, ae defesa de uma abordagem gradualista e
de insistência na necessidade de que novas medidas de abertura venham acompanhadas de contrapartidas por parte dos nossos parceiros comerciais,
receberam apoio do setor empresarial, dos trabalhadores - inclusive do próprio Vicente Paula da Silva,
Presidente da CUT, que opinou no sentido do que
aqui estou registrando - e da opinião pública em geral. Com muitos setores da economia ainda traumatizados pela abertura unilateral às importações, implementada por sucessivos governos brasileiros desde
o final dos anos 80, e pelos efeitos adversos da significativa e persistente apreciação da taxa cambial, é
natural que houvesse grande preocupação no País
com os r.iscos associados a uma nova etapa de rápida abertura comercial, a ser realizada como resultado das negociações da Alca.
Foi positiva a participação e presença do setor
empresarial e, ainda que de modo insuficiente, também a dos trabalhadores nos entendimentos que
culminaram., no encontro de Belo Horizonte. Apesar
da resistência de alguns setores, a declaração ministerial conjunta, do dia 16 de maio, reiterou o •compromisso com a transparência no processo da Alca"
e considerou importantes para as deliberações •as
contribuições apartadas pelos participantes da sociedade cMI, incluindo os trabalhadores.
Registro que o Ministro Luiz Felipe Lampreia,
das Relações Exteriores, divulgou um documento
das centrais de trabalhadores no qual expressava
que deveria haver um maior entendimento com respeito aos direitos dos trabalhadores no âmbito de todos os países das Américas.
Começa-se, portanto, a reconhecer que não se
pode mais continuar igualando setor privado e setor
empresarial, simplificação ainda comum em socieda-

~M~Al~O~l~9~97~--------~~~~-=--~·=-==·=--~AN~Al~S~D~O~SEN~ADO~~FED~~E~RAL~~~-=~~~~~~~~----~~~~---~
des elitistas como a brasileira. O setor privado das
nossas sociedades, que terá de ser ouvido continuamente nesses entendimentos internacionais, deve
obrigatoriamente incluir, e em pé de igualdade, os
trabalhadores.
A maioria das questões suscitadias pela complexa e abrangente negociação proposta pelos EUA
foi discutida com acuidade e conhecimento de causa
pelo Senador José Serra, em pronunciamento na semana passada. O discurso do Presidente da República, na sessão de abertura da reunião de Belo Horizonte, também colocou a posição brasileira de forma feliz, em especial quando afirmou que 'nada se
fará (..•) que signifique alienação do interesse nacional, renúncia a conquistas já feitas, regressão a um
passado que fomos capazes de superar com sacrifícios, ou que implique a submissão a esquemas de
intercâmbio que não têm mais sustentação política e
muito menos social (•.. )'. Outra afirmação importante
do Presidente Fernando Henrique Cardoso foi a de
que o projeto da Alca 'deve levar em conta, ainda,
que estamos integrando não só países que apresentam grande desigualdade entre si, mas também que
têm desigualdades flagrantes em suas sociedades,
que não podem tolerar qualquer impulso de exclusão
social'.
Há, entretanto, alguns aspectos essenciais que
estão a demandar maior atenção da parte do Governo e da sociedade brasileira. Desejo referir-me, em
primeiro lugar, à inaceitável exclusão de Cuba. Os
cubanos fazem parte da América, tanto quanto qualquer outra nação. Não podem ser excluídos da comunidade americana de nenhuma maneira. E o Governo brasileiro não deve aceitar que, por pressão
dos EUA, se continue a praticar essa discriminação
detestável. As preocupações com a democracia e os
direitos humanos não têm impedido que o governo
americano mantenha entendimento~ comerciais e de
outra natureza com a China, por exemplo. As agressões à democracia praticadas pelo governo Fujimori
também não levaram à exclusão do Peru cfo proces·
so de negociação da Alca.
Um segundo aspecto que desejo comentar é o
caráter da agenda de integração estabelecida pelos
EUA para os entendimentos acerca da Alca. Como
se sabe, a Alca vai além da mera remoção de barreiras ao comércio de bens no interior das Américas.
Da pauta de entendimentos, faz parte uma série de
outros temas, como serviços, acordos sobre investimentos diretos estrangeiros e regras comuns para
compras governamentais e defesa da concorrência.
A Alca está sendo concebida para garantir, ao final

do processo de negociação, o máximo de liberdade
de movimentação para mercadorias, serviços e capitais. Não se nota, contudo, qualquer preocupação
em relação à mobilidade da mão-de-obra, à livre circulação do ser humano, do fator tra!2ª'-9,o.- O tema
está totalmente ausente da pauta, ao contrário do
que ocorreu no processo de integração em curso na
Europa Ocidental. Essa assimetria de concepção revela que aos Estados Unidos só interessa considerar
as modalidades de integração que convêm a seus
interesses nacionais. Na prática, o governo americano vem impondo restrições cada vez mais severas à
entrada de imigrantes oriundos da América Latina.
Naturalmente, isso contribui para diminuir ainda mais
a legitimidade das pressões que vêm sendo feitas
pelos representantes do governo dos Estados Unidos para apressar e ampliar o processo de integração no que diz respeito aos fluxos de comércio e de
capitais.
Senador João Rocha, V. Ex« sabe como os governos dos países desenvolvidos têm procurado enfatizar a necessidade de os países do Terceiro Mundo abrirem suas fronteiras para o comércio de mercadorias, para os investimentos de capital, para que
possam competir e realizar investimentos, com o objetivo da acumulação de capital.
Sr. Presidente, em que medida estão os países
desenvolvidos preocupados, também, em diminuir
as barreiras para que os seres humanos possam,
efetivamente, partilhar do progresso e dos direitos
sociais que hoje são assegurados nos seus territórios?
Os países europeus, para formar a Comunidade Econômica Européia, pensaram não apenas no
declínio das barreiras alfandegárias, mas também na
possibilidade de cada pessoa ir estudar e trabalhar
-em outras nações, desenvolver-se onf!~ for melhor.
A liberdade, portanto, não pode apenas ser para o
capital ou para as mercadorias e serviços. Pode-se
pensar atingir gradualmente essa meta, mas há que
se ter corno meta para a Alca, a fim de que tenha um
sentido pleno, não apenas a defesa do interesse dos
que querem acumular o capital.
Um terceiro aspecto que merece reflexão é o
contexto específico em que se deu a participação
dos EUA nos entendimentos recentes relativos à
Alca. Refiro-me ao fato de que o governo dos EUA
ainda não obteve - na verdade, nem sequer se sentiu em condições de pedir - fast track authority para
negociar a Alca, aquela autorização que o Congres·so (llacional norte-americano dá para o Executivo
poder negociar. Não conseguiu essa autorização
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nem mesmo para o propósito muito mais limitado de
negociar a inclusão do Chile no Nafta.
Sem essa autorização, os negociadores americanos estão, para todos os efeitos práticos, de mãos
amarradas. Enquanto não for concedida essa fast
track authority, o Congresso dosJ~.I,!Jlr-se reserva a
possibilidade de rejeitar partes do acordo, o que inviabiliza na prática o início efetivo da negociação da
Alca. Concedida a autorização, sob condições específicas que o governo Clinton teria de negociar previamente com o Congresso, esse último ficaria limitado a aprovar ou rejeitar in totum o eventual resultado da negociação.
É possível que o lento avanço dos entendimentos relativos à Alca se deva mais a esse impasse entre o Executivo e o Congresso dos EUA do que às
resistências do Brasil e do resto do Mercosul. A dúvida mais importante que nos fica é a seguinte: qual
será a atitude e a capacidade de resistência dos governos brasileiro e argentino num contexto diferente
do atual, em que o governo dos EUA tenha conseguido superar as objeções do Congresso à concessão da fast track authority? Por enquanto, o jogo
tem sido relativamente fácil. É como se estivéssemos lançando gestos de desalio a um leão acorrentado.
Finalmente, não quero deixar passar sem comentários a enorme diferença entre o papel que o
Congresso dos EUA desempenha em negociações
internacionais como a da Alca e a virtual ausência
do nosso Congresso. No caso brasileiro, tudo funciona como se houvesse fast track authority em caráter permanente, concedida sem reflexão e sem discussão. O Congresso brasileiro deve estar presente
de forma mais ativa em negociações internacionais
que podem ser decisivas para o futuro do País.
Resolução proposta pelo Senador Pedro Simon apoiou o sentido da posi~o 1!1!1Sileira no Congresso da Alca. Acreditamos que isso deveria ter
sido objeto de discussão mais aprofundada, com a
presença prévia do Ministro das Relações Exteriores
na Comissão de Relações Exteriores e. Defesa Nacional do Senado Federal, como que ganhando
maior força para as posições que, lá em Belo Horizonte, estaria defendendo.
Sem ter que efetivamente prestar contas ao
Congresso, sem ter a obrigação de negociar previamente de forma explícita e transparente um mandato
negociador, os nossos representantes em entendimentos internacionais terminam ficando mais vulneráveis a pressões externas, especialmente quando
se defrontam com os interesses de países mais po-
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derosos. O Congresso brasileiro precisa observar
com mais cuidado a forma ;orno o Congresso dos
Estados Unidos está debatendo e inte~rterindo
questão da Alca para aperfeiçoar e reforçar os seus
próprios métodos de participação e intervenção em
negociações internaCionais. Estaremos, assim, contribuindo de maneira mais eficaz para a defesa dos
interesses nacionais.
Sr. Presidente, estou dando entrada a um requerimento de convocação do Ministro das Relações
Exteriores, Luiz Felipe Lampréia, para que compareça à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, com o intuito de prestar contas da evolução
recente dos entendimentos relacionados à proposta
de implantação de uma área de livre comércio das
Américas.
Assim, Sr. Presidente, solicito a transcrição da
carta que encaminharei dentro de instantes à Mesa.
Essa carta é endereçada ao Senador Osmar Dias, e
nela faço o registro dos projetas que o Partido dos
Trabalhadores tem apresentado, relativos à reforma
agrária e à agricultura e que têm sido objeto de debate no Congresso Nacional. Obviamente, estaremos dialogando com o Senador Osmar Dias e com
os demais Senadores a respeito de como melhorar
---os projetas de reforma agrária e como propor ao Governo brasileiro que acelere as iniciativas de ação
social, sobretudo no campo.
Sr. Presidente, acredito que o sentido da palavra de João PedrQ ~tédile, do Movimento dos SemTerra, tenha sido principalmente o de ser solidário
com todas as pessoás exçluídas no Brasil. Quando
ele disse aos trabalhadores sem-teto, aos desempregados e aos famintos que se organizassem, na
verdade recomendou que todos exercessem os seus
direitos previstos na Constituição e que são condição para a construção de uma sociedade democrática. Tratava-se ali da resposta a uma pergunta sobre
o que aconteceu em São Paulo, quando a Polícia
Militar, em conflito com quatrocentos participantes
do Movimento dos Sem-Teta, acabou por matar três
trabalhadores. Foi -uma tragédia. Por isso, é muito
importante que recomendemos ao Governador Mário
Covas e ao Secretário José Afonso da Silva um procedimento que evite essa violência.
Sr. Presidente, como sei que, em muitas ocasiões, a polícia de São Paulo conseguiu fazer desocupações sem causar qualquer morte, nesse episódio houve um abuso. A Polícia Militar de São Paulo
tem experiência suficiente para evitar fatos tão graves quanto os ocorridos e que merecem o nosso repúdio e condenação e, sobretudo, o esforço da parte
~~

na-
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do Governador Mário Covas para evitar que tais episódios possam repetir-se.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRONUNCIAMENTO:
Exm'Senhor
Senador Osmar Dias

À propósito do pronunciamento de V. Ex', na tarde de
hoje, cobrando do Partido dos Trabalhadores, um projeto político
de reforma agrária e de política agrícola para o país, tenho o prazer de passar às suas mãos, uma relação exemplifiCava de proposições oferecidas por parlamentares do partido, tanto na Câmara dos Deputados, como no Senado Federal sobre tema.
Cumpre-me, ainda, informar a V. Ex' que a Lei n' 8.629/93, que
regulamentou

os dispositivos constitucionais referentes à reforma

agrária, resuhou do PLC/65192, de autoria da Deputada Luci
Choinasky dp PT de Santp. Catarina No Senado Federal, estão
tramitando três projetas da Senadora Marina Silva, um do Líder

José Eduardo Outra sobre a reforma agrária e, de minha autoria,
o PLS/81/95, que regulamenta o sistema de cooparativismo. Outrossim, o Senado aprovou e encontra-se tramitando na Câmara

dos Deputados meu projeto de programa de garantia de renda
mínima que se sancionado contribuirá enormemente para a fixação do homem no campo. Em anexo encaminho levantamento
realizado pela assessoria da Uderança do PT, referente

a

algu-

mas proposições que se encontram tramitando nas duas Casas
do Congresso Nacional.
Atenciosamente, - Senador Eduardo Matarazzo Suplicy.
srasma, 22 de maio áe 1997.

O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Sobre a
mesa, ofício que passo a ler

É fido o seguinte:
OFÍCIO Nº 476/97
Brasília, 16 de maio de 1997
Senhor Presidente,
..
Tenho a honra de indicar a \Vossa Excelêncía
pelo Partido Progessista Brasileiro - PPB, o Deputado
João Ribeiro como suplente, para integrar a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e FISCalização.
Atenciosamente, - Deputado Odeltno Leão,
Líder do PPB.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência designa o Deputado João Ribeiro, como titular, para integrar a Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização de conformidade
com o expediente que acaba de ser lido.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Sobre a
mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:

'YJ7

OFÍCIO Nº 477197
Brasma, 22 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
pelo PPB, os Deputados Jorge Wilson e Laprouita
Vieira para integrarem, respectivamente como titular
e suplente, a Comissão Especial Mista destinada a
apreciar a Medida Provisória n2 1.469-18, de 15 de
fevereiro de 1997 (convalida a MP n2 1.469-17/97),
que "autoriza a utilização de recursos do Fundo da
Marinha Mercante - FMM, em favor da Companhia
de Navegação Lloyd Brasileiro - LLOYBRÁS, e dá
outras providências·.
Em substituição ao anteriormente indicado
como suplente.
Atenciosamente, Deputado Odelmo Leão, üderdo PPB.
OF[CIO N2 862-L-PFU97
Brasma, 20 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os Deputados do PFL que farão parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer à Medida
Provisória n2 1.477/36, de 15 de maio de 1997, que
"Dispõe sobre o valor total anual das mensalidades
escolares e dá outras providências", em substituição
aos anteriormente indicados.
Titulares:
Deputado Paes Landim
Deputado Roberto Jefferson - PTB/RJ
Suplentes:
Deputado Betlnho Rosado
Deputada Marllu Guimarães
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL
OFfCIO N2 902-L-PFL/97
Brasília, 21 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Informo a Vossa Excelência, nos termos regimentais, que o Deputado Manoel Castro passa a fazer parte, como membro titular, da Comissão Mista
destinada a emitir parecer à Medida Provisória nl!
1.556-10, de 9 de maio de 1997, que "Estabelece
mecanismos objetivando incentivar a redução da
presença do setor público estadual na atividade financeira bancária, dispõe sobre a privatização ele
instituições financeiras, e dá outras providências",
em minha vaga.
Atenciosamente, - Deputado Inocêncio Oliveira, Líder do PFL
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O SR. PRESIDENTE {João Rocha) - Serão
feitas as indicações solicitadas.
Sobre a mesa, ofícios que passo a ler.
São lidos os seguintes:
_COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
·--;:r

OFICIO Nº 26/97-CAS
Brasília, 21 ae maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 2 2, do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência, que
esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado nº
129, de 1995, que "regulamenta o procedimento de titulação da propriedade imobiliária aos remanescentes
dos quilombos, na forma do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias", nos termos de
substitutivo que apresenta, {Emenda nº 1-CAS- Substitutivo), em reunião de 14 de maio de 1997.
Atenciosamente - Senador Ademir Andrade,
Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
OF. N2 52/97/CCJ
Brasília, B de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais comunico a V. Ex" que
em reunião realizada em 7-5-97 esta Comissão deliberou pela aprovação do PLS nº 255, de 1995, com
as Emendas n% 1 e 2 - CCJ, de autoria do Senador
Sebastião Rocha, que "altera o artigo 1.216, da Lei
n2 5.869, de 11 de janeiro de 1973- Código de Processo Civil, bem como o inciso IV do artigo 8 2 e o
eãput do artigo 22 da Lei n2 6.830, de 22 de setembro de 1980".
Cordialmente, Senador Bernardo Cabral, Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cida<{ania.
O SR. PRESIDENTE (Joã\> Rocha) - Com referência aos expedientes que acabam de ser lidos, a
Presidência comunica ao Plenário que, nos termos
do art. 91, §§ 32 a 52, do Regimento l~temo do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de cinco dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo da
composição da Casa, para que os Projetas de Lei do
Senado n2 129 e 255, de 1995, sejam apreciados
pelo Plenário.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Os Srs.
Senadores Carlos Bezerra, Romeu Tuma, Mauro Miranda e Artur da Távola enviaram discursos à Mesa,
para serem publicados na forma do disposto no art.
203 do Regimento lntemo.

=-
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S. Ex"s serão atendidos.
O SR, CAR!-OS BI;ZERRA (PMDB-MT) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o rio é uma dádiva
notável da natureza, onde se desenvolve um processo
contínuo de geração de riqueza e recriação da vida
Embora com grande atraso, parece que as
nossas autoridades estejam agora se despertando
para essa verdade, coisa que outras nações já fizeram há muito mais tempo e com grande sucesso. A
adequada e intensa exploração do Reno, na Europa,
e do Mississipi, nos Estados Unidos - só para citar
dois exemplos de todos conhecidos - são uma prova
eloqüente da potencialidade dos rios como elo de ligação entre regiões, como via de transporte de riquezas e como agente incentivador do progresso.
No Brasil, o transporte hidroviário ainda é muito
incipiente, coisa inadmissível quando se sabe que a
__ malha _hidrovjári_abrélSileira com potencialidade de
navegação alcança a surpreendente marca de 25 mil
quilômetros, segundo dados levantados e catalogados por organismos governamentais.
Interessante é constatar que a grande maioria
dos rios que integram essa malha localizam-se justamente naquelas regiões que mais clamam por investimentos e por progresso. Melhorar a navegação hidroviária brasileira é levar o progresso ao CentroOeste, ao Norte e também ao Nordeste.
Faz pouco tempo, veio à baila a implantação
da hidrovia Paraná-Paraguai, que atravessará uma
vasta área do Pantanal. Defensores do meio ambiente se rebelaram, entidades internacionais insurgiram-se contra a idéia, embasadas em "sólidos• argumentos - coloco esse sólidos entre aspas - que
mostram ser essa hidrovia um mal irreversível para o
ecossistema pantaneiro. Diante de tanta solidez,
uma dúvida me atormenta: não haverá, por trás de
tantos estudiosos, entidades externas mais interessadas em impedir que o nosso País agregue ao seter produtivo a imensa parcela do seu território sob
influência dessa hidrovia?
No meu pronunciamento de hoje, Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, quero registrar o meu regozijo com um circunstanciado estudo, elaborado pela
Administração das Hidrovias da Amazônia Oriental AHIMOR, órgão do Ministério dos Transportes, sobre a
viabilidade econõmica da hidrovia Tapajós-Teles Pires,
no Estado do Pará, cujo texto foi recentemente encaminhado ao Ministro dessa Pasta
Esse estudo baseou-se tão somente na produção agrícola da região e numa possível demanda
por fertilizantes, para mostrar que o retomo do investimento virá em período muito curto, se se tomar por
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base unicamente a redução no valor dos fretes. Com
efeito, estima-se que as obras de drenagem, derrocagem, sinalização, balizamento, construção de barragens, canais laterais e eclusas, consumirão 140
milhões de dólares, enquanto a economia acumula~
da nos primeiros seis anos de operação, unicamente
em frete, será de 158 milhões e 757 m~ dólares.
Para melhor se aquilatar as vantagens que o
transporte hidroviário apresenta sobre o ferroviário e
o rodoviário, basta ver que uma única barcaça transporta a carga de 22 vagões graneleiros ou de 39 caminhões. Como essas barcaças andam em comboio
e cada comboio tem seis embarcações propelidas
por um único empurrador, cada um transporta, de
uma só vez, a carga de 132 vagões ou de 234 caminhões. Já imaginaram os senhores o que representa
para uma estrada, em termos de estrago e consequente necessidade de conservação, o tráfego constante de 234 caminhões? Es&a é outra economia
que virá de forma indireta.
Não se pode falar da implantação de uma hidrovia sem tratar dos benefícios sociais que daí advirão. No que tange especificamente a essa hidrovia,
esses benefícios não foram transformados em números. Todavia, eles existem e não são poucos.
Além da economia como fretes, fez-se uma
projeção do número de empregos que serão criados:
1O mil, beneficiando de forma direta um contingente
populacional de 50 mil pessoas, entre empregados e
seus familiares. Projetou-se também o incremento
na produção de grãos. No ano 2000 seriam produzidas um milhão, oitocentas e setenta e cinco mil toneladas, cerca de cinquenta por cento mais do que em
95, e, no ano 2005, a produção cresceria mais 30%,
passando para dois milhões, quatrocentas e cinquenta e cinco mil toneladas.
A extensão dessa hidrovia é de 1.342 quilómetros, desde Alta Aoresta, no Mato. Grosso, até Santarém, no Pará, e sua área de influ~ncia está estima·
da em 711 mil quilómetros quadrados, abrangendo
19 Municípios de Mato Grosso e 8 do Pará, daí ara·
zão de eu defender ardorosamente a SUi3t implantação, pois, apesar de os rios em questão - Tapajós e
Teles Pires· localizarem-se basicamente no Estado
do Pará, os seus benefícios serão também reparti·
dos com a região Norte do Estado de Mato Grosso.
Poderia, ainda, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Se·
nadares, enumerar muitas outras vantagens que
essa hidrovia irá proporcionar aos dois Estados. A
exigUidade do tempo, entretanto, não mo permitem.
Em nome do Estado de Mato Grosso e em
nome do Estado do Pará, faço um veemente apelo

,.
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ao Senhor Presidente da República e ao Senhor Ministro dos Transportes, para que dêem sequência a
essa empreitada. Se os números a que me refeii
não forem por si sós eloquentes, levem Vossas Excelências em conta o que essa hidrovia representará
em termos de integração nacional e de resgate dessa imensa região para um tempo de progresso e
prosperidade.
Muito obrigado!
O SR. ROMEU TUMA (PSL-SP) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a nomeação pelo Senhor
Presidente da República dos novos Ministros lris Rezende e Eliseu Padilha conduziu às Pastas da Justiça e dos Transportes personalidades já nossas conhecidas, pois conosco militavam há pouco neste
Congresso em favor das causas de nosso País. E
continuarão a fazê-lo, pois a competência e dedicação que ambos peculiarmente dispensam aos interesses do Brasil, naturalmente, continuarão predispondo ao sucesso qualquer missão que lhes seja
confiada.
Com as nomeações do Senador lris Rezende
para a Justiça e do Deputado Eliseu Padilha para os
Transportes, retomaram às suas atividades cotidianas Milton Seligman e Alcides Saldanha, que responderam interinamente como Ministros-de-Estado,
acumulando as funções de Ministro com as da Secretários-Executivos de seus respectivos Ministérios.
Não poderia deixar de registrar aqui, Senhoras e Senhores Senadores, que a República nada teve a perder nesse lapso de tempo em que duas de suas
Pastas foram dirigidas interinamente.
O elevado espírito de homens públicos desses
Ministros Tempc)rários, aliado à grande dedicação
emprestada às suas atividades, impediu que solução
de continuidade de qualquer natureza viesse a comprometer os assuntos de alçada desses relevantes
setores brasileiros. Norteando ações com base nas
diretrizes de seus ilustres antecessores, entregam
os cargos aos seus novos Titulares, atestando a
mais inteira compet~ncia e capacidade.
Engenheiro, Milton Seligman especializou-se
em informática, tendo aplicado esta tecnologia às
centrais elétricas do Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina. Em 1976 veio para Brasília, a fim de implantar a informática na Eletronorte. Em 1980, foi
convidado pelo então líder do PMDB na Câmara Federal, Odacir Klein, para participar da comissão do
PMDB que elaboraria a política do partido para o seter de informática. O atual Secretário-Executivo do
Ministério da Justiça, Milton Seligman, participou
também da Comissão de Atividades de Processa-
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menta de Dados, antecessora da Secretaria Especial de Informática, órgão ligado à SEPLAN. Além
disso, a Capital da República inclui o nome de Milton
Seligman dentre aqueles que muito lutaram por sua
autonomia política.
A atuação de Alcides Saldanha, SecretárioExecutivo do Ministério dos Transportes, como a de
Milton Seligman na Justiça, demonstrou que a condição de interinidade em nada deve comprometer o
desenvolvimento de um trabalho à altura dos responsáveis por setores estruturais de nosso País. E
assim o foi. Alcides Saldanha soube, com maestria,
dar continuidade ao trabalho que os novos rumos da
modernização vêm exigindo não apenas no campo
dos Transportes, mas da Administração como um
todo.
Alcides Saldanha, gaúcho da Cepa, que pelo
Congresso já passou e também pela Prefeitura de
sua cidade natal. Como Secretário de Estado do Rio
Gr:3nde do Sul ajudou a engrandecer o Governo do
Nobre Senador Pedro Simon. Ofereceu agora contribuição decisiva ao governo do Excelentíssimo Senhor Presidente da República, como Ministro-Interino dos Transportes.
Enquanto cumprimentamos os digníssimos novos Ministros, Senador lris Rezende e Deputado EHseu Padilha, rendo a mais respeitosa homenagem,
agradecido como cidadão brasileiro, a esses homens firmes e decididos, de decisões próprias, que
muito têm auxiliado, no exercício de qualquer missão
para a qual são chamados, contribuindo para o alicerce necessário ao trabalho do Governo Federal.
Outro assunto me traz à tribuna, Sr. Presidente,
amanhã será mais um dia de festa entre os imigrantes
e descendentes de imigrantes árabes: o Clube Homs,
uma das mais 1radicionais agremiações brasileiras, localizado num ponto nobre da cidade de São Paulo - a
Avenida Paulista - encerrará ~ comemorações do
seu "f7'2 aniversário com um baile Ide gala, ao estilo daqueles eventos com os quais uniu sua história à da sociedade paulistana. Nos seus salões, fonnaram-se incontáveis tamüias e um amálgama de tra!iições árabebrasileiras. Por isso, dirijo desta tribuna minha emocionada saudação, na pessoa do atual presidente meu
querido amigo Sr. Abdo Jorge Credi, aos seus associados e minha reverência a todos aqueles que o têm dirigido desde a fundação, a 2 de maio de 1920.
Cognominado de "Continuidade do Lar" e
"Casa dos Árabes", o Clube Homs sempre respeitou
a regra máxima de suas origens, ou seja, congraçamento e hospitalidade. Encontramos essas origens
no início da imigração árabe, quando jovens impe-
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tuosos e suas famílias - e causa-me orgulho o fato
de que, entre eles, estavam meus ancestrais -tomaram a decisão de busCai' nova vida em um novo
mundo, a América. Um novo mundo repleto de incertezas, mas que vislumbravam como terra da liberdade e igualdade. Um lugar que anteviam como o solo
fértil aonde iriam fin~r novas e robustas raízes, abrir
os corações e demonstrar toda a vontade e determinação. Uma nova pátria.
Assim foi que aqui apartaram filhos da milenar
cidade de Homs, na Síria, entre eles meu venerado
e amado pai. Muitos deles, já nos primórdios deste
século, estavam radicados em São Paulo e procuravam estabelecer um ponto de encontro, onde pudessem expor idéias, trocar experiências e estimular a
convivência. E o que melhor que um clube para
isso? perguntavam-se. Como resposta a si mesmos,
22 daqueles homisiênses fundaram o Clube Homs,
em modestas instalações da tradicional Rua 25 de
Março, centro do comércio árabe em São Paulo,
sem imaginar que no decorrer dos anos, passando
pelas ruas Florêncio de Abreu, João Brícola e pelo
Prédio Martinelli, a agremiação viria a ganhar majestosas instalações; na artéria da mais alta nobreza
paulistana. Seja pelas atividades sociais, filantrópicas e esportivas, seja como polo de atração cultural
e palco de importantes eventos, o Homs firmou-se
como um dos maiores clubes do Brasil e estendeu a
fama ao Exterior.

As comemorações do 772 aniversário do Clube
Homs resultaram, entre outros, num acontecimento
inédito, entre os dias'14 e 23 de março último, sob
seu patrocínio e organização. Foi realizada, então, a
1~ Olimpíada de Integração entre Clubes Brasileiros
de Origem Árabe, com a participação de todas essas
instituições, representadas no entusiasmo de 750
atletas das mais diversas modalidades. Meu irmão
Rezkalla, orador oficial e mestre·· de cerimônia daOlimpíada, ressaltou na oportunidade que, ao organizar e promover o evento, o Clube Homs demonstrou a persistência do próprio pioneirismo e a fidelidade aos ideais que lhe deram origem.
Homs, a cidade de onde vieram aqueles ·pioneiros, com meio milhão de habitantes e senhora de
avançada indústria da seda, situa-se no oeste da Síria, ao lado do rio Orontes. Na antiguidade, quando
se chamava Emsa, possufa um templo dedicado ao
"rei sol", no qual o imperador romano Heliogabalus,
nativo da cidade, foi sacerdote ao mesmo tempo. Sob
o imperador Caracalha, no_sé<:uloUI, foi transformada
em colónia romana. O exército romano do imperador
Lucius Domitius Aureliano; no ano 273, ali derrotou as

forças sírias comandadas por Zenóbia, rainha de
Palmira. Mas, no ano 636, os árabes retomaram a
cidade, que recuperou seu importante papel no desenvolvimento da civilização ocidental em todos os
campos.
Apesar de sua longevidade - ou, talvez, por
causa disso - o povo árabe continua a despertar a
curiosidade de todos os que se interessam pelo conhecimento dos primórdios da civilização, assim
como das etapas do desenvolvimento humano. Contemporaneamente, esse interesse centraliza-se nas
tendências de evolução, conflitos, riquezas e objetivos sárabes, uma vez que a era do petróleo impôs
profundas modificações em sua trajetória histórica.
São um povo que criou as próprias raízes, a própria
língua. Um povo que desenvolveu os próprios fundamentos filosóficos, religiosos e sociais, enriquecendo
a humanidade com sua exuberante cultura e inegável sabedoria. Por habitar terras de encontro dos
mundos, seu destino continua a ser o de elo de ligação entre dois hemisférios. Lá nasceram as três
grandes religiões monoteístas e de Já vieram ensinsamentos sobre a vida urbana, a organização social
e comercial, a medicina, as regras jurídicas, os números, o alfabeto e tudo o mais que pudesse servir
ao homem como ser social.
Senhor Presidente, senhoras e senhores Senador:e,sAo mericionar tantos fatos shistóricos, faço-o
porque o Clube Homs, setuagenário pelo de irradiação da sabedoria que seus fundadores nos legaram,
é, em nosso País, uma das entidades mais representativas daquelas verdades. É instituiÇão que evoca em minha memória a imagem de meus pais. E
neles, além deles e por eles, visualizo a tradição, a
famma, a língua, a religiosidade. Eles, que me énsinaram, manhã após manhã, pela contemplação da
beleza, a conquista da paz interior. Pelo exemplo e
pelas parábolas, com eles aprendi atar, como um
feixe de trigo, a razão e a emoção, mesmo porque
percebi que Deus repousa na primeira e age na segunda. Aprendi, pelos olhos firmes, ponqerados e
temos de minha mãe, que tanto tem valor a abelha
quanto à flor na pi"odução do mel. Aprendi, pelas
mãos firmes de meu pai, que o apeço ao trabalho é
um ato de amor e, como tal, sublinha o homem,
qualquer que seja a natureza de sua obra. Aliás, o
vento não fala com mais doçura aos carvalhos gigantes do que a doçura com que fala à relva mais tenra. Assim, pelo bom senso, empenho e sobreetudo pelo
carinho mútuos, eles e eu nos convencemos de que
estávamos certos, todos nós estávamos certos: enquanto eles me ensinavam, à moda fenícia, sobre o co-

\a

mércio de tecidos, eu aprendia. à moda sagaz, não
sobre os negócios, mas sobre as nonnas da Polícia,
sobre os entraves do Direito, sobre a esperança de
Justiça
Perdoem-me a emoção, nobres pares, mas
quando falo de Homs - o clube ou a cidade - revejo
a figura de meus pais e de muitos outros parentes e
amigos, que vieram de terras tão distantes, espontaneamente, para trabalhar pelo engrandecimento de
nossa Pátria, a Pátria de seus filhos e netos, a Pátria
de adoção que os viu envelhecer e desaparecer
como autênticos brasileiros. Brasileiros por escolha
própria, que o poeta Habib Nader homenageou nestes belíssimos versos:
Vieiam jovens para jovens terras
Dos velhos montes para o novo chão.
Olhos brilhando, brilho de esperança
E um.velho cedro em cada coração.
Qual a riqueza desses montanheses,
Qual sua herança? uma tradição ...
Mas tinham brilho nos olhos tranqúilos
e um velho cedro em cada coração.
Vieram jovens dos montes antigos.
Onde a neve eterna, o sol desafc:.
E trabalharam, desde cada aurora,
Até o cansaço de cada fim de dia.
Plantaram frutos na terra bendita,
Deram seus filhos, como gratidão...
São brasileiros com brilho nos olhos.
E um velho c!!Qro em cada coração.
Muito obrigado.
O SR. MAURO MIRANDA (PMDB - GO) - Sr.
Presidente, Sr"s e ·Srs. Senadores, como representante do Estado' de Goiás nesta Casa, como aliado político de todas as horas, como companheiro
das causas democráticas e dos ideais de desenvol·
vimento do Centro-Oeste, e, acima de tudo, como o
amigo constante nos deveres da gratidão, quero trazer a este Plenário algumas palavras sobre o novo
ministro da Justiça, o nosso estimado e ilustre senador !ris Rezende.
Ao cumprir este dever que me honra, estou
certo de que não o faço apenas em nome pessoal.
Falar da grandeza e das virtudes de !ris Rezende,
neste momento em que ele assume novos e pesados encargos na sua trajetória política vitoriosa, é dizer aquilo que a esmagadora maioria dos goianos
gostaria de proclamar, pela minha voz. Quero, portanto, exprimir os sentimentos de apoio e as. homenagens do povo de meu Estado ao líder que está
deixando o Senado para ajudar o Presidente a governar este país. A sabedoria, a experiência e o
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equilíbrio de Íris Rezende vão oferecer ao Presidente Fernando Henrique Cardoso todas as razões para
confirmar a felicidade da escolha.
Estamos vivendo neste país um momento particularmente grave da vida republicana. Os escândalos sucessivos atingem segmentos -importantes de
nossas instituições políticas, e lançam o descrédito generalizado sobre a atividade pública. Nas suas raízes e
nas suas conseqüências, esse processo hemonágico
tem que ser estancado para o bem de todos, e esse é
um dever a que não devem furtar-se os homens que
acreditam no país e que têm compromissos com a govemabilidade. Esse é, no meu entender, o cenário de
gravidade que está aberto como desafio para as ações
políticas do novo ministro da Justiça.
Íris Rezende não vem para retirar espaços de
quem quer que seja. Profissional do diálogo, sacerdote do com'promisso, combatente das bcas causas
e homem de ação que não deixa para amanhã o que
pode fazer hoje, ele está sendo convocado pelo Presidente para fortalecer os elos de entendimento entre o governo e o Congresso, e para ajudar a dar um
novo sentido à atividade política como instrumento
de organização da sociedade. Na linha de coerência
e de credibilidade que tem marcado toda a sua vida
pública, ele será o que sempre foi. Lutará pelas reformas que sempre defendeu, será defensor intransigente da melhoria de qualidade dos costumes políticos, manterá perseveraote o seu esforço de unir e
fortalecer o PMDB, e sustentará os seus princípios
favoráveis à reeleição em todos os níveis.
Este Congresso é testemunha de que nada
mudou nem vai mudar no lris Rezende que está voltando à esfera mais alta do poder. Homem de partido, ele teve coragem, em janeiro, de expor sua luta
pessoal contra a rigidez dos prazos impostos pelo
governo para aprovar a reeleição na Câmara dos
Deputados. Tratava-se de qu13stão fechada pelo
PMDB, em convenção nacional. \Em seguida, perdeu
a disputa pela presidência do Senado Federal, num
pleito democrático vencido pelo ilustre senador Antonio Carlos Magalhães, um homem cuja dimensão
política nos honra a todos como colegas. Nenhum
dos dois episódios, que no seu conteúdo político são
parte da rotina parlamentar, afetou o espírito de
grandeza do nosso companheiro.
Os gestos menores da politicagem leviana,
sem objetivos e desprovida de sentimentos com os
mais altos interesses do país, não fazem parte do
perfil de lris Rezende. Para impedir que pesassem
sobre o PMDB as costumeiras acusações de fisiologismo, ele acompanhou a maioria quando o partido
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devolveu ao Presidente da República a missão de
escolher os novos -representantes partidários que
iriam substituir os ministros Nelson Jobim e Odacir
Klein. Ao aceitar, depois, o convite honroso do Presidente da República, ele consultou e teve o aval de
toda a bancada. Nesse gesto, ele consolidou a posição partidária, fortaleceu os vínculos entre o governo
e a legenda, e assegurou um espaço político solidário com seus companheiros. Não tenho nenhuma dúvida de que toda essa soma de circunstâncias políticas favorece a convicção de que Íris é o PMDB no
governo, sem que isso prejudique os deveres de fidelidade à orientação do Presidente da República.
Vejo em Íris Rezende o pleno domínio do alcance de suas responsabilidades neste momento
crítico da vida brasileira. Entre os homens mais experientes deste Congresso, o sentimento dominante
aponta para a necessidade de bom-senso, e isso eu
estou seguro de que não vai faltar ao novo Ministro.
Reconheço que o ponto crítico deste instante político
é o debate interno, que estamos travando no Congresso, sobre a necessidade ou não de uma CPI
para apurar as denúncias sobre compras de votos,
levantadas pela Folha de São Paulo.
Essa questão deve ser decidida sem as radicalizações maniqueístas. Recuso-me a aceitar que
quem estiver contra, estará ao lado do mal, e viceversa. A questão deve ser discutida com serenidade,
chegando-se ao consenso sobre a melhor solução.
Num primeiro momento, eu creio que o ministro lris
Rezende acompanhará a posição do presidente da
Câmara, deputado Michel Temmer, que é favorável
à apuração e à proposta de decisões sumárias, no
âmbito da comissão de Sindicância. É uma questão
de objetividade, na busca de resultados, como quer
a Opinião Pública. Pelo que conheço de fris Rezende, ele é um home_m prátic,o e realista, e deverá caminhar nesta direção.
De resto, senhoras e senhores senadores, deposito minhas esperanças de que fris Rezende saberá honrar tanto o-povo de Goiás, como este Senado, valorizando o papel do Ministério da Justiça na
proteção das minorias, como os índios, os sem-terra,
os cidadãos que de um modo geral precisam do
manto protetor do Estado. Tenho também a mais absoluta convicção de que, da mesma forma como ele
vai lutar pela paz no campo, colocará como prioridade essencial nas suas preocupações o aperfeiçoamento dos instrumentos de segurança dos cidadãos,
nas cidades, que é responsabilidade objel:iva do Ministério da Justiça. Como homem de diálogo, estou
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certo de que Íris Rezende será um grande servidor
da paz na política e na sociedade.
A presença do deputado Eliseu Padilha no Ministério dos Transportes é outra escolha do Presidente da Re~bfica que engrandece a dimensão política do--PMDB no esforço de compartill]ar as tarefas
de governo. Eu, que trouxe para o meti mandato de
Senador as mesmas preocupações municipalistas
que marcaram minha atuação na Constituinte e na
Câmara dos Deputados, estou otimista com as futuras ações desse companheiro de partido, meu parceiro de ideais pelo. fortalecimento dos municípios.
Quero saudar, nesta oportunidade, a felicidade
das decisões tomadas pelo Presidente Fernando
Henrique Cardoso, e deposito toda a minha fé na expectativa de que o Brasil vai lucrar muito com a composição de forças políticas inaugurada com o novo
perfil do Ministério.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito
obrigado.
O SR. ARTUR DA TÁVOLA (PSDB- RJ)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, 'voto Facultativo'
é expressão equívoca, porque o voto no Brasil já é
facultativo; vota-se em quem se quer. Não facultativo
é o ato de votar. E mesmo dentro deste, quem não
quer escolher vota em branco ou se quer protestar.
vota nulo, razão pela qual a expressão 'voto facultativo•, está a ser usada de modo indevido. Indevido
mas hábil porque atrai simpatias para uma causa
que só tem valor aparente. E explico: é evidente que
se posta ·para a população a alternativa facultativo
versus_obrigatório, ela optará pela primeira, pois
tudo o que.é obrigatório causa, de antemão, resistência. Portanto, há uma sutil, esperta e solerte. razão de natureza psicológica na colocação do problema. É evidente que do ponto de vista da sedução do
eleitoradQ.·i.O voto facultativo dá a Sf!nsação de este
ser tratado de modo respeitoso e evoluído: ele irá
votar se quiser••.
Só que o voto, no Brasil, não é obrigatório, e,
sim, um dever e um poder. É desviar-se da! verdade
chamá-lo de obrigatório. É tática para tomar o dever
de cumprir o ato de votar, antipático à população.
Examinemos:

1. O voto é um poder que gera um direito inerente a um dever;
2. O voto promove a gradual educação
política do eleitor;
3. Promove, também, a melhora nas
condições gerais de formação da cidadania.

No estágio atual da vida brasileira, se adotado o voto (chamado) 'facultativo· podemos
estar certos de que - por variadas razões grande quantidade de brasileiros ficará fora
do processo eleitoral que, assim, deixará de
contar com significativo contingente de eleitores, JOm§lndo legal mas frágil OU 'ilegítimo", o resultado das umas;
4. A tradição brasileira, latino e sulamericana, é a do voto não facultativo como
conquista popular na luta contra o poder das
oligarquias;
5. O voto não facultativo, traz benefícios à quantidade da representação popular.
Dá-lhe legitimidade e propicia escolhas feitas pela maioria, o que é decisivo nas democracias em fase de consolidação. Este é, de
todos, o principal argumento. Enfatizo-o: o
da legitimidade da escolha. Quando o processo possui graus crescentes de legitimidade graças a uma presença significativa de
eleitores, o processo democrático se benefi·
cia. Quando apenas minorias votam, o processo democrático se atrofia.
Palavra final, sobre o voto como exercício
de um poder através de um direito associado a
um dever. o raciocínio é simples. A Constituição
brasileira, na sua abertura, diz, de modo magnífico e definitivo: 'Tado poder emana do povo e
em seu nome será exercido'.
·
Se todo poder emana do povo, é evidente que
este tem o dever de participar da escolhá dos seus
representantes nos poderes legislativo. e executivo.
o voto é, portanto, ·a: rePresentação da soberania popular no momento da escolha dos representantes do
Poder Legislativo e do Poder Executivo. Não há
como retirar esse poder através de eSiratagemas
simpáticos que, usando o nome de voto facultativo,
abrem, isto sim, a possibilidade de o eleitor não votar, logo não exercer o poder que lhe foi outorgado
pela Constituição e que se concretiza através do
voto como direito e i::omo dever cidadão.0 SR. PRESIDENTE (João Rocha) - A Presidência designa para a sessão deliberativa ·ordinária
de terça-feira, dia 27 do corrente, às 14h30 min.
O SR. PRESIDENTE (João Rocha) - Nada
mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 1Bh11min.)
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~------~======~~~~~~~~-=========~~-ATA DA 60! SESSÃO DELIBERATIVA ORDINÁRIA, REALIZADA EM 15 DE
MAIO DE 1997
(Publicada no DSF, de 16 de maio de 1997)

RETIFICAÇÃO

Trecho de ata, à pagina nQ 09780, 1ª coluna, que se
republica por haver saído com incorreções;

PROJETO DE LEI DO SENADO
N~ 89, DE 1997
Estabelece preferência para o
processo e o julgamento judiciais dos
crimes que menciona e dá outras
providências
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 O processo e o julgamento judiciais dos
crimes de responsabilidade e dos crimes funcionais
e por ato de improbidade administrativa terão, em
qualquer juízo ou tribunal, preferência sobre os demais feitos em tramitação, não se admitindo, salvo
grave prejuízo a terceiros não impfK:ados e mediante
justifica~ inquestionável do Magistrado, .quaiquer
excesso de prazo.

d4

Art. 212 O desatendimento
preferêncii"consti- ·
tui infração do disposto nos incisos I e 11 do art. 35
da Lei Complementar n2 35, de 14 de março de
1979, puníveis na fonna dos arts. 43 e 44 da-mesma
Lei Complementar.
!
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
Os crimes de responsabilidade e os crimes funcionais cometidos pelos agentes públicos têm sido

encarados com displicência pelas autoridades responsáveis, em todos os níveis. Não atingindo, em
princípio e individualmente, a ninguém, são vistos
como de responsabilidade geral e, sendo assim, de
ninguém, afinal de contas.
Casos e casos de processos-crimes contra a
Administração Pública se arrastam por a~nos e anos,
são suplantados por novos processos que se instalam, transitam de uma instância para outra e, finalmente, caem no esquecimento e são arquivados por
decurso dos prazos legais.
O ladrão de galinha vai para a cadeia Os que
se apropriam de milhões - bilhões, quem sabe? dos cofres públicos continuam soltos, gozando as
delícias proporcionadas pelo dinheiro que, sendo de
todos nós, não é de ninguém, propriamente.
Os casos se sucedem, com uma freqüência
cada vez maior e continuamos a assistir à impunidade. Entre os mais -recentes podemos relacionar o
caso Collor-PC, o dos Anões do Orçamento, o dos
Precatórios, que ainda nem foi concluído no Senado,
e já surgiu ~ um:_ 9 da compra de votos para
aprovação do instituto da reeleição. Onde estão os
responsáveis apontados pelas CPI Collor-PC e do
Orçamento? Desfrutando, tranqüilamente, dos recursos subtraídos aos cofres públicos. E, ainda, a escarnecer de nós que, pagando os pesados tributos
que nos assaltam, cobrimos os rombos por eles causados aos cofres públicos.
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É necessário, é imprescindível, é urgente que
ponhamos cobro, de vez. a essa situação de incúria e desleixo com que vimos encarando essa situação de impunidade, caldo de cultura
ideal
para o surgimento de casos de co.rw~o cada
vez mais ousados e mais dispendiosos para o cidadão comum. Sua paciência, certamente, já esta
a ponto de se esgotar. E a História nos ensina o
que costuma acontecer, em tais casos .•.
Sala das Sessões, 15 de maio de 1997.- Senador Pedro Simon.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI COMPLEMENTAR N" 35,
DE 14 DE MARÇO DE 1979
Dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

I - cumprir e fazer cumprir, com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos de ofício;
11 - não exceder injustificadamente os prazos
para sentenciar ou despachar;
Art. 43. A pena de advertência aplicar-se-á reservadamente, por escrito, no caso de negligência
no cumprimento dos deveres do cargo.
Art. 44. A pena de censura será aplicada reservadamente, por escrito, no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou no
de procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave.
Parágrafo único. O juiz punido com a pena de
censura não poderá figurar em lista de promoção por
merecimento pelo prazo de um ano, contado da imposição da pena.

.................................................................... ··-....................................................... •.
(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania - decisão terminativa.)

Arl. 35. São deveres do magistr:ado:

AGENDA CUMPRIDA PELO PRESIDENTE
ANTONIO CARLOS MAGALHÃES

22/05/97

Quinta-feira

10:30

- Posse do Senador !ris Rezende no cargo de Ministro

da Justiça e do Deputado Eliseu Padilha no cargo de
Ministro dos Transportes
Sa!ão-NQbre do Palácio do Planalto
I

11:00

::... -

- Solenidade comemorativa do DIA DA INDÚSTRIA
Auditório da CN! - SBN Quadra 1 Bloco C - Ed. Roberto
Simonse~

15:30

- Sessão Não Deliberativa Ordinária do Senado Federal

16:00

- Posse dos Ministros José Celso de Mello Filho

e

Carlos Mário da Silva Velloso, na Presidência e VicePresidência do Supremo Tribunal Federal,
respectivamente
Plenário do STF

416

ANAIS DO SENADO FEDERAL

MAIO 1997

Ata da 66ª Sessão Não Deliberativa
em 23 de maio de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
• Pr;esidência do Sr. Carlos Patrocínio
(Inicia-se a sessão às 9 h)

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - De·
claro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1º Secretário em exercício, Senador Joel
de Hollanda, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 275, DE 1997
Da Comissão de Constituição. justiça e Cidadania, sobre
a Proposta de Emenda à Constituição nl2 62. de 1995, de

autoria do Senador Ademir Andrade e outros Senhores
Senadores, que suprime a alinea "b• do inciso 11 do § ~
do art.. 166 da Constítuíção Federal.

Relator: Senad"or:i"eiferSon Péres

em insuficiência de recursos pa'a fazer face ao custeio da folha de serv1dores
civis e m1litãres, provocando -Cbnfiitos e tncertezas quanto ao ef1ciente
func:onamento da máquina pública. Se o mesmo ocorresse com as
transferênCias tnbutárías constíluefonals, Tguatmerne ocasionaria transtornos
às unidades da federação, eis que estas não teriam a segurança de contar
com um fluxo relat1vamenta estável de recursos para fazer frente aos seus
compromissos orçamentãrios. Cõm respeito às dotações para cumprir o
servJço oaôlviâa-;-ãpet:mís-sflo de ~!'lcelame:1to para elaboração de emendas
podena ter consequênCias atnda ptores.
Relat1vamen1e a este útt1mo aspecto, e na hipôtese de que
tal cancelamento fosse constitucionalmente perm1tido, ao Governo restana
dois caminhos a segu1r. O pnmetro, e de ma1s ~facir travess1a sob o ãngulo
orçamentário, seria enviar projeto de le1 abnndo créd1to adiCIOnal suplementar,
no caso em que, após o refendo cancelamento, o montante restante das
dotações se mostrasse Insuficiente para atender ao servtço da divtda. Como a
parcela da dotação cancelada Jã tena SidO deslocada para outros gastos. a
suplementação tena como consequênc1a
indesejável o surgtmento, ou
aumento, do defiof pUblico Isto, seguramente. sena extremamente danoso
para o sucesso de uma polit1ca de estabilização de preços, uma vez que o
equilíbrio fiscal das contas pUbliCas é uma das condições bás1cas para o
alcance desse objetrvo
Um segundo caminho, de percurso ma1s repleto de
obstãculos e ma1s diftcil de levar a bom porto. seria permitir o cancelamento
das dotações destinadas ao serviço da divida, sem. co-ntudo, suplementâ-tas.
no caso da ocorrência de msuficiéncias durante o processo de execução
orçamentária, para não gerar defiCJt nas contas públtcas. Isto, porém, acabana
equivalendo a uma moratória não negociada, ou mesmo a um "calote". junto
aos credores. Em um cenáno como este certamente esses agentes não se
disporiam mais a oferecer novos créditos ao Governo e ao Pais. A incerteza
que tal procedimento geraria muito provavelmente levana à fuga de capitats,
pOIS, numa situação dessôl natureza, não se sabe o que o Governo viria a
fazer em segutda Fuga de capitais e desinteresse de tnvestillleotos
estrangeros no Pais contribuiriam para a queda na taxa de 1nversão e de
crescimento do produto,_ dentro de rum quad!? que já hoje não é dos mais
auspiciosos, prinopalmente face- á-necessidade premente de aumento do
emprego. Para compensar isto, a economia interna teria que elevar a taxa de
poupança, inclusive e principalmente no setor ptlmlco

I ·RELATÓRIO

Pela supressão do dispositivo em referência, pretende o
nobre Senador deixar livre, par a efello de elaboração de emendas de
parlamentares ao orçamento, as dotaç:Oes destinadas ao ~serviço da divida·.Estas dotações, assim como ~s destinadas para pagamento de ~~ssoal e
seus encargos",-bem comó para , atender ~s •transferências tnbut~é!s
constitucionais para Estados. Municiptos e Distn o Federal". não são passtvets
de anulações, conforme dispõe as alíneas do m ncionado inciso.
Alega o proposttor que • é incompreensível que em um
processo aberto e democrâbco, tenha a. Constituição .Pe 1988 atr_ibuido
prioridade orçamentãria ao senriço de dividas questionã~is e. em grande
parte, irresponsavelmente contraídas Ademais, tais divicl{ls foram ln~adas
por meto da capital~ção de juros absurdamente elevados. na realidade
fixados por diretorias do Banco Central pressurosas em prestar favores aos
mega-aplicadores. Estes, como se sabe, sáo os grandes bancos ~. o~s
concentradores dos mercados, tais como as empresas transnacrona•s e
grandes proprielãrios, em todos os setores. O fato é que pass"~se· a ·ganhar
mats em operações financeiras do que em se trabalhar e produzir. Portanto os
•$ervíços" da dívida só tém contnbuido com a cxmcentração da riqueza•.

11· VOTO DO RELATOR

Entendemos que. sabiamente, o Congresso Constituinte
procurou preservar do rol de. dispêndios sujeito à.s emendas parlamentares os
desembolsos naquelas rubncas, pela especial tmportância que as mesmas
assumem no âmbito instituc1onal. Com efeito, se fossem permitidas emendas à conta de cancelamentos de dotações para pessoa!, isto certamente resultaria

=cam-o~o--r:stãi:lõ não oOterta mais crêdito. sena preoso
gerar recursos que permitissem Cli:Stear a máquina administratwa e atender ao
investimento, sem incorre; em deficit. eis que a opção de financiamento via
emissão de moeda inexoravetffiãhte traria de volta a inflação. Uma
recuperação dessa ordem, para compensar a -461\a de recursos extemos,
exigiria uma sobretaxação da população como um..t&io, ou uma compressão
dos gastos c:orrentes com pessoa~ ou ambos, o que afetaria relativamente
mais o segmento social de menor pOder aquisitivo.

Embora a exigência de um superavit primãrio nas contas
públicas (rece~tas maiores que as despesas, antes da inclusão dos juros das
dividas) seja uma necessidade, mesmo na ausência de um inadimplemento do
serviço da divida, na prática a- tentativa de radicalizar o processo, com o
objetivo, ainda que nobre, de aliviar o sofrimento da população, lerminarin por
requerer um esforço social mais profundo e traria piores desdobramentos.
A recuperação da confiança dos credores no Estado,
condição básica no funcionamento de uma economia que se pretende
capitalista, vem se fazendo atravês de um longo processo de atendimento às
normas contratua•s e de cumprimento de suas obrigações financeiras. Alegar
que as dividas foram contraídas irresponsavelmente e que os juros são
absurdamente elevados para prestar favores aos grandes aphcadores e que,
por estas razões._sáo ilegittmas, são argumentos invâlidos do ponto de v1sta
jurídico e pouca convincentes sob-Õ ângulo das rel"ações sociedade e Estado
Aftn<:~l, amda que de fora de um processo ~fellvamente democrãttco, a
as-sunçâo- dos compromisSOs foi feita ):lOr governos reconhecidos e e tSso que
os ctedores têm em mente e lhes interessa jundicamente

Ademais, questionar nesses termos não ajuda muito se
não se possui condições materiais e politicas para levar em frente uma
decisão que rompa drasticamente com normas juridicas estabelecidas.
Historicamente, poucos foram os paises que conseguiram impor perdas aos
seus aedores. Aqueles que tiveram sucesso detinham força política e
econ6m1ca, inclusive em nível internacional. Ao ignorar isso, países de menor
dimensão politica, que tentaram seguir a mesma tril~. acabaram ficando em
pior situação. O nosso Pais, em sua história recente, é exemplo desse
lamentável ocorrido.
De resto, os juros atuais sao altos devido à necessidade
de se manter em controle a expansão da demanda agregada e evitar o
recrudesomento da inflação, uma vez que ainda não se dispõe de um ajuste
sustentado das contas públicas É certo que hoje os juros. num circulo vicioso,
se tomaram fator de desestabilização das contas púbhcas. Porém, não é o
Unico e não e menos certo que as dividas que geram juros hoje derivam de
del7dts primânos ocorridos no passado, sendo essa a origem da causalidade
entre essas variáveis. O caminho correto para solucionar essa anomalia ê
implementar as reformas estruturais do Estado que permita um equilíbrio
estruturat das ftnanças govemamenta1s e transmita uma expectativa positiva
aos agentes econOmicos.
Em conclusão, pela importáncia que o cumprimento do
serviço da dívida tem na restauração e manutenção da credibnidade do Pais,
tanto no tlrnbito interno como externo, -pela relevância que essa credibilidade
tem na recuperação e sustenção do crescimento económico e pelo fato
concreto 00 que a pennissão para o cancelamento de suas dotações
orçamentárias pelos parlamentares levaria ao agravamento das finanças
públicas. entendemos que essa rubrica deva ser presentada do pt'OO*õso de
lormu!ação de emendas, confonne consta atualmente do texto constitucional.
Como consequência,
Emenda â Constituição n• 62, de 1995

Sala tia Comissão, c::m
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PARECER N2 276, DE 1997
Da ComÍSSão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre
a Proposta de Emenda à Constituição n11 66, de 1995, de
autoria do Senador José Roberto Aruda e outros que "'dà
nova redação aos incisos III e IV do an. 37 da

Constituição Federal.·

MAIO 1997

temporal d~ validade do cone; urso, que "será de atê dois anos, prorrogiivel uma
por igual periodo;" (art.

vez,

37, Ill}.

5. Garante, pois. de fo11na d~ prazo rzzoâvcl em_garanlia de validade do
c_pncurs(l?_que -pode estender-se até quatrc anos. Reconhece~se, desta fonna, a
necessidade: de preservar a renovação dos quadros da Administração PUblica,
tendQ~vi!ta as mudanças a que deve adaptar-se constantemente, permilir que
a validade de tais concW"SOs- feitos para atender ao interesse público e as
necessidades da estrutura administrativa-seja
prorrogada por prazo
indeterminado não nos parece adequado.

RELATOR: SENADOR JOSAPIIA T MARINHO

RELATÓRIO

Quanto aos custos envolvidos na elaboração de concursos, compat!biliza.~sc
com o atelldimento ãs conveniências da Admimstração ainda amparadas pela
previsão de prorrogação A Constiluiçào não tmpôs a fixação de um prazo
imutâvel. Havendo a faculdade: de dobrar o prazo inictal, tal distensão bcncf1cia a
Administração e o concursado, e ê bastame como prQvidéncia quç atende ao
interesse pUblico e ao p<l.l1tcular.

1.
A presente emenda propõe nova rcdaç:ão aos iuc1sos III e IV do art. 37 da
Constituição Federal, dctcnninando:

"Art. 1°, Os_Àncisos lil e IV do art. 37 da Constituição Federal
passam a vigorar com a segumte redação:
III. a validade dos concursos públicos se esgotarâ somente
com a convocação do Ultimo candidato aprovado;
IV
n5.o scra pc11nitid>1 a realização de novos concursos
enquanto houver caudidato aprovado -.e não convocado para
investidura no cargo a que se habilitou."

"Art. 2° Acresccntc~se o seguinte inciso V ao art. 37 da
ConstJtuíção Federal, renumerando-sc os que se seguem:

III.

para os efeitos pre\'lStos nos incisos antenores, a

7. Observe-se que o principio da econorillcidadC~·Toí erigidõ cm critêrio de
regularidade da própria atuação administrativa. A Lei Maior confere ao Tribunal
oe Lentas competencta para ex.e.rcer a fiScalizaÇão da Administração dtrcta e
!Ddireta levandO em conta critérios de legalidade, legitimidade ê economicidadc.

S.
A Lei Magna jã contém miiidamenta que atendi: a todas as circunstâncias
objetivas de necessidade, conveniência, oportunidade e interesse pUblico,
prevendo período raz.oâvel de validade do concurso. 'Não nos p3tece adequado
estabelecer prorrogação pdr tempo indetenninado.

9. Diante do exposto, somos pela rejeição da pi-Csente proposta de emenda
constítucional.

quantidade de candidatos aprovados serâ equivalente, no
máximo, ao dobro do nUmero de vagas efetivamente colocadas
â disposíção no concurso, classificados por ordem crescente de
notas obtidas.

- Sala das Comissões. 7 de maio de 1997.

~..;. t?

.Presidente V
(-~;_;;_;~; Relatorh:' -·~cabral

Art. 3°. Esta Emenda Constitucional e:ntrâ em \-igor na data da sua publicação."
2. Ressalta o pnmearo stgnatarto da proposta que a Lei Magna foi sâbía, ao
incorporar o principio da obrigatoriedade de concW"So para ingresso no serviço
público.
Resta, agor~ aperfeiçoar o instituto.

~~,&9__~,
//
I
t&n;;çq::~:
~- ,c:Lui~

3. Salientando os altos custos, tanto para o órgão que elabora o concurso_ quanto __
-~
para os que dele participam, aliados à complexidade têcnica de elabOfaçãoeãS
~
exigências logísticas caracteristicas de provas do gênero, observa que a ~. ~0
eliminação do limite de prazo de validade "alenderia ao principio da

:":'"ea:;~~~:.:~~%.':~~v~~!~d::'~sd:~':'o~::~::~:;~~~
aprovados.·
1
É o relatório.

.·. -.,_. .-':s~

. . .,

A Constituição não cuidou apenas de estatuir a exigência do concurso
público. Fixa alguns paràmetros que fomccem regras minimas. disciplinadoras da
realização do cer:t~e e dos direitos do concursados ~fine um balizamento
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§ 5°. Terão inicio no Senado Federal a discussão e
votação dos projetas que tratem de aspectos atinentes :l
estrutura federativa do • Estado e que interessem,
detenninadamente, a um ou mais Estados."

PARECER N"277, DE 1997

"Da Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania sobre
a Proposta de Emenda à Constituição n" 7, de 1996, de
autoria do Senador Waldeck Omelas e outros
Senadores, que •acresce § SI ao art. 64 da Constituição
Federal, com o seguinte teror. Ar!. 64 § 5'. Terâ mfctO
pelo Senado a discussão e votação dos Projetes que
interfiram nas relações federativas:

.. -c

./""(:

Observa o primeiro signatârio da proposta que o Senado Federal é a Casa
representante dos Estados-membros, que compõem o Estado Federal brasileiro, e

2.

garantidora do equilíbrio federativo, indispensável à manutenção da Federação.
J3 a Câmara dos Deputados e a Casa dos representantes do povo brasileiro.

-

~.

=-~

RELATOR: SENADOR JOSAPHAT MARINHO
!
RELATÓRIO
1.

3. Sustenta que essa regra gerai, porém, "deve contemplar uma exceção. qual
seja, a de materias que, antes de se referirem ao interesse nacional, dizem
respeito, mais de perto, a interesses regionais que podem interferir no equ.ilibrio
fcderativp. Essas materias devem ter iniciadas sua discussão e votação no
Senado Federal, a Casa do Poder Legislativo voltada para a manutenção da
Federação, por intennêdio da paridade de representantes dos Estados-membros."
É o relatório.

A emenda proposta altera o art. 64 da Constituição Federal, e acresce-ll1e

o § S". Estabelece:
" Anigo linico: O art. 64. caput,
Federal, acrescido de S 5°.,

da Constituição
passa a vigcr com a seguinte

redação:
'A.rt. 64. A discussão e votação dos projetas de
iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal
Federal, dos Tribunais Superiores, do Procurador..Geral da
República e dos cidadãos terão inicio na Câmara dos
Deputados, ressalvado o disposto no§ deste anigo.

se

APRECIAÇÃO
4.
Como visto pela reprodução feita, a emenda propõe acrescer à rebrra geral,
estabelecida no caput, um parâgrafo-§ 5°-que ressalva de sua incidência as
matérias de cunho nitidamente regional, que podem interferir no equilíbrio
federativo.

5. A-contemplação nonnativa do Estado Federal, paro visualizar os ~ccanismos,
as tecnlcas c as regras de sua au.ttomia na Constituição. revela imediatamente a
complexidade de sua construção juridico-polílica.

.-- .... .,,..
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6. Assinale-se que Carl Fm:dm.:h trnp o perfil da fc_dc(_a~ão,_ã vtsta, sobretudc.,

dos Estados Unidos, da Alemanha e d:1 SUIÇ-l, e ressalta a afirmãÇ5.o d-e

que -..-0

Senado representa os Estados c a Cãmar<:! 9 povo da lJni~_q_" n:_eori_a ~alidad

de la organizadon constitudonaJ democr.atlca (cn Europa y ÃmericaCtrãd:
de VJc(mte Herre1·o. Fendo de Cultura Economica, Mcxtco, 1946, p.p. 196-197 e
208).
.
7. Em pc:rfc1ta concord:incia corn o professor de Harvard, outro mestre do
direito pUblico, /\ar! Loek·em>tem, estuda a estrutura óa federação, realça "o
principio de distribUição do podêr cmrc o Estado central c os ~lados-membros".
Slltla que o "lugar tradicional" dcs:cs, pela "pnt1!CipilÇãõ" na_- detiSãõ-PO!_iliCa
fundamental

C

na

CXCCUÇà<J

d:t dcct:>flC'I pela \cgt$Jaçio. C a -

ca:mara -alta":

"'comprovando-se que no Cstado lcdcral não se produ~ma dc_sva!Of!Wç:lo g~ral
da insututçào b1Ca!TH!r::J.I'
(Teoria da la Constituciôn-. trad.- de Af{ráJU -GAnabtturu:, Edtcu:mcs Anel, Barcdcna, 1965. p.p 358-359)
-

MAIO 1997

tem a i:liciativa, como a têm os órl::ão!> do Poder Legislativo, ou a tem a inicath:a
Pftvauva (competênCia exclusiva). nas espécieS enumeradas no art. 57." {atual
art. -61 § 1). (!n "Comentários i Constituição de 1%7", Rev. dos Tribunais, S.
Paulo, Tomo I!J, 2" cd .• 1970, p.J I I)
A participação inicial não se confunde com a elaboração de leis delegadas
(art-:-68), qtie é posterior ;i reSOlução do Congresso Nacional. nem com a
expedição de medidas provtsórias, que são submetidas ao Congresso Nacional e
podem ser rejeitadas.
Ressalta. ainda, o doutrinador, a respeito da iniciativa das leis
~'De regra, qualquer memOrO de qualquer das cãmaras, ou, a .tOnu>rl.
-comissão-de qualquer delas. tem o direito de mtcu.rltva da lei,. TambC:m cabe o
mesmo direito ao Presidente da RepUblica. Tudo mais e exccçâo a esses dois
principies."
15.

lú. A redaçào proposta para o c:apw do art. 64 hannoniza-se com o disposto no
art. 61 da Carta Mat,.'l13.. que confere '"ao l'rocurador~G:ral da Repúblu.:a e aos
cidadão.~·" a iniciativa legislativa.

e

8. Não outro o pcllS3mcmo Jc f)u~:w ao md1car "os dois canctercs
essenc1ats de todo Estado federal". De um lado. mcncion::~ "a cxtstêncta num
17
Em conseqUência dos argumentos expendidos, C natural opinar
mesmo territóno de do1s l,'tllpos de govcmantes. os governantes federais e os
favoravelmente ã aprovação da preseute proposta, observada a emenda a seguir,
governantes dos Estados~n1embros", cm do_rrlli!J.9~_su?-~ctivc_!_s de_ rc,eartiç~~: ~~
--qrre-matém
a expressão ·~proJcros di!. ler·· uo capur do art. 64, a<::rescendo--o do §
poderes, De outro lado, constdera a (epartlç_ào _:'ob~gatória _para aq11eles que_~
consentiram, não podendo ser modificada senão pelo consentimento dOs dois-- -5";-que-conserva -a mesma expressão, tudo em harmonia com o disposto no art. 61
- da Constituição Federal
grupos de governantes" (Tnité de Droit Consritutionncl, 2~._ edit._, Anc_tenne
Lib. Fontemomg & Cie. Editcurs, E de Bocc<J.rd, Successe1,1r,_ 1923. T. III,
68-69)
-- .. -Dá-se, em vtsta do exposto, à proposta, a seguinte redação:

p::p

9.
Dessa dirctriz não diverge /llou,-klll.;l: ao s<~ljcntn._r q_uc _"os -~r~ços
essencxats caractensttcos da desct!mraliZlÇâo federal sãO dois: .i aUiononli:i
constitucional e a parttc1pação dos Estados-membros na fonnação da vontade
nacional", e frisando que sem tais particularidades "não existirá. Estado federal"
(Teoria Juddica dei Estado Federal, trad do francês de Armando La:aro y
Ros. M. Aguillar Editor, Madnd. 1931, p 331).

I O. Como as federações variam de configuração ou ~e mtensidade
descentralizadora., porém se revestem dos mesmos caracteristícos Csserictà.l5. 8
doutrina brasileira não se divorc1a da estrangeira. Em 1934,Joào Mangabe.tra
escreveu: "o que caracteriza o Estado Federal i: a sua coexistência com
Estados constitucionalmente autõnomos. dentro das ratas que a Constituição
Federal lhes traça, e a impossibilu:bde de modificação desta pof lei ordinãria
da Assemblêia Nactonal, e sC::m que eles sejam ouvidos. Esta a fórmula
compativr:l com a realidade do mundo modema, nas sUas _instituiÇõeS·
federativas aluais. Esta a lição dos fatos. a que 'os ideadorc:s de regras da
própria fantasia não se querem subn-tmr" (Em torno da Constituição, Comp.
Edil. Nac., S. Paulo, 1934, p. 61)
11.
Singularmente, a Constiluição brasileira identifica-se com essa direuiz.
Além de declarar a existência da República Federativa (art. 1°.) e de proclamar
autônomos os Estados federados (art. 25), e>:pressamente considera a Câmara
dos Deputados composta de "representantes do povo" (art. 45) c o Senado
Federal composto de "representantes dOs tstados\e do DistritO Federal" (art.
46). Assim dispondo. como dispõe, confere ao S(:nado o papel de órgâo da
federação, corporificando os Estados-membros.

EMENDA N" 01 tCCJl

(Substitutivo)

Altera a redação do caput da art. 64 da Constituição
Federal, acrescendo--o do 5".

*

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do §
3" art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto
constttucional:
Artigo Unico: O art. 64, caput. da. Constituição Fedem!,.- ac:resc·id~ -do § 5°,
passa a viger com a seguinte redação:

"Art. 64. A discussão e votação dos projetas de let de
iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal
Federal, dos TnlJunais Superiores, do Procurador-Geral da
República e dos cidadãos terão inicio na Câmara dos
Deputados, ressalvado o disposto no§ 5° deste artigo.
•••••-• .. -••••••-•••-••--••••••••••••••••••-•~-•••••••--•••-••n••••~-,...•-••••-•••--•••••••••'-•-

12. No exercicio de seu mandato, os Senadores, por des1gn~ção constitucional,
são delegados dos Estados~membros e do Distrito Federal. Âtuam de fonna que
o indispensâvel e~ercício dos poderes federais não venha a inibi~ o florescimei1to
dos poderes estaduais. Nesse sentido, Machado Horta prega o_ ·~fc_d~r_aJismo de
equilíbrio," que preserva a integridade da Nação, a indissolubilidade do vinCulo
federativo, a desenvolvimento da União e dos Estados, associando o Estado
Federal à realização dos objetivos do Govemo democnlt!CO.

§ 5". Terão inicio no Senado Federal a discussão e a
votação dos projetas de lei que tratem de aspectos atinentes á

estrutura federativa - do" Estado e que
--detCffiúOadam-ente, a tnTIOu maíS~stadriS."Sala das Comissões, em 7 de nnio

13. A par d1sso, convém precisar melllor a natureza dos projetas de iniciativa do
Presidente da RepUblica. A ConstltuJção refere-se a "projetas de lei."' A emenda
alude a "proJetos". Aflb'11ta~se próprio àiz.er '"projetas de lei".

14.

l?ontes de M1randa observa, com relação

a

miciativa do processo
legislattvo· "O Presidente da Repúblico., a propósito da elaboração das leis, ou

ínteressem,
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LEGISlAÇÃO CITADA
ANEXADA PElA SECRETARIA GERAL DA MESA

Constituição da
República Federativa
do Brasil
Art. JP A RepUblica Federativa do Brasil. formada pela união mdiSSOlÚ'\·cl
dos Eslados e Municiptos e do D1stnto Federal, consututRse em Estado democrático de dtreito e tem como fundamentos·
I - a soberania;

II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa. humana;
IV- CJS valores sociais do trabalho e d.a lh·re iniciativa:
V -o pluralismo politico
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exe~cc.per me1o
de representantes eleitos ou d1retamente, rtos termos desta Const1tutçãO.
oooooooOOoOOO--••-OOoooooo . . oooooooo-o-ooooOooooooooooooooooooooooo-ooooOoooooooo--ooooo-HOOoooooooooo

•Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se: pelas Constituições e leis que
adotarem. observados os princípios desta Constituição.
§ 111 São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam
vedadas por esta Constituição.
§ 211 Cabe aos Estados e:rp!orar dutttamente. ou med1ante concustlo.
os s~tvlços locais de gds canalizado, na forma da lei, vedada a edição de
medida provisória para a sua regulamentaçdo.
§ 39 Os Estados poderão. mediante lei complementar. instiruir regiões
mc:uopolitanas, aglomeraçõeS urbanas e microrregiões.. constituidas por
agrupamentos de Municípios linútrofes, para i~tegrar a organização. o
pl.anejam.ento e a execução de funções públicas de mteresse comum.

··-······-····-·---···--·..··-···········-·-·-····..······-········-·-·-·······..·············

Art. 61. A inídativa das lets complementares c ordinãrias cabe a qualquer
· membro ou comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do
Congresso Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores. ao Procurador-Geral da RepUblica e aos cidacaos, na fonna e nos casos previStOS nesta Constituição.

§ 1111 São de iniciati\•a pri\'ath-a do Presidente da República as lei.sque:
I- fix~m ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas;
II - disponham sobre:
a) criaç;!o de cargos. funções ou empregos públicos na adminisu:ação
direta e autârquica ou .aumemo de s~.~a remuneraçjo;
b) organização admmlstraU\'3 e judiciária. matêria trJbut.âria e orçamentária. serviços pUbhcos e pessoal da admmistraçào dos Territôrios;
c) servidores pUblicos da Unijo c Terruórios. seu regimejurid!co. pro·
vimento de cargos, estabilidade e aposemadona de civis, reforma e transferên·
cia de mtlitares para a in.:1tivtd3de:
. 41 pr8:aniz.ação do Mmist~ii0 Público c da Defensaria PUblica Qa União.
--~m ~mQ.nQ.rma.s gerais para a o~ganizaçào do Mínistério P~lico e da Defensona Pública dos Estados. do D1struo Federal c dos Tcmtónos;
e) criação, estruturação e atnbuiçõcs dos MmistCnos e órgãos da admi·
nistração pública.

§ 2-P A iniciath-a popular pode ser e ..;crcida pela apresentação â Câmara
d~ Deputados de pro;eto de lei subscnto por. no mínimo, um por cento do
ele11orado nacional, dtstnbuido pelo menos por cmco Estados, com não menos
de três décimos por cento dos e leu ores de cada um deles.

..........................._,______..................·-·-·-···-····-·--···--·········-·-·-..
Art. 68. As leis delegadas serão elaboradas pelo Presidente da República, que
devera. solic1tar a delegação ao Congresso NacionaL
§ I" Não serão obj~!O gç Q~g.açã9_Q~ ai~ dç_ ®mpetCncia exclusiva do
Congresso Nacional. os de competêncra pnvativa da Câmara dos Deputados
ou do Senado Federal. a matCna reservada à lei complementar, nem a legislação
~re:

l-organização do Poder Judiciário e do Ministério Público. a carreira.

e a garantia de seus membros:
II- nacionalidade. cid:ldarun. d.lrcJtcs mdi,•tduais. polílicos c elcitor.us:
UI- planos plnrianums. d1retnzcs orçamentárias c orçamentos.
§ 29 A delegação ao Presidente da RepUblica tcrâ a forma de resolução do
Congresso Nacional. que espcctficarâ seu conteUdo c os termos de seu cxcrciao
§ 3 9 Se a resolução determinar .u apreciação do projeto pelo Congresso
Nacional. ~e a farã cm YOt:lç;i.o Umd.l. ,·cdad.a qualquer emenda.

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se: de representantes d? ~CJ,
eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Tcrntóno e
no Distrito Federal.
§ Jlt O número total de Depulados: tx::m como a representação por~
do c:. pdo Distrito Federal. será eslabelectdo. por le1 com~l~menlar, proporc~o
nalmente à populaça:o, procedendo-se aos aJ_ustes necessanos, no ano antena r
às eleições. para que nenhuma daquelas umdades da Feder:aç:ão tenha menos
de oíto ou mais de ~1..enl3 Deputados.

§ ~ Cada Território elegerá quatro Deputados.
Art. 46. O Senado Federal compõe-se de re~resentantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o principio m3joritârio.

§ lg Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com
mandato de oito anos.

PARECER N• 278, DE 1997

Da Comissão de COnstituição. Justiça e Cidadania sobre

a Proposta de Emenda Constitucional n? 20, de 1996, de
autotfa:oo SénãCkfr Totó Gavalcante e outros Senhores
Senadores, que '"altera a nomeclatura de Vereador para
Deputado Mnicipal, constante nos arts. 14 e 29 da
Co~iluição_ Fede~l

_e arts.41, .. &2 e ~ d~

orspos1ções ConStitUCioJlãí~!~~nas·. -

!\to

das

-- --

§ 29 A representação de cada Estado e do Otstri\0 F7dcral serâ renovada de quatro em quatro anos, ailernad.amentc. por um ~.ci.Q~SJçrÇ9S.
§ 39 Cada Senador será eleito com dois suplentes

.......__.....................-............................._.............,_.......................-.......
Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:
1- de um terço. nc mini mo. dos membros da Cãmara dos Depu lados ou_
§ 3g A emenda 3. Constituição será promulgada pelas Mesas da C~~ra _
dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo nUmero de ordem.

RELATOR: Senador FRANCELINO PEREIRA

~ _ ~- ÉsublllCtidoaQ_exarne_cjesta ComJssão a_Prpposta de
Emenda Constitucional n" 20, de 1996, de autoria do nobre
S~nadQrTptó Çªvalcant~ e_outms_ilustres senadores, que altera a
nomenclatura de Vereador para Deputado Municipal, constante
nos arts. 14 e 29 da Constituição Federal e arts. 4", 5" e 8" do Ato
das Disposições Transitórias Constitucionais.

ANAIS J.;l.Q SENADO FEDWL,

MAlO 1997

Alegam os autores da Proposta que o termo vereador é
empregado em Ponugal para designar os membros da Câmara
Municipal, e que não se deve seguir a forma ponuguesa, mas uma
designação que melhor defina as atribuições desses
representantes do povo, detentores de um mandato eletivo
assemelhado aos .dos. deputados federais e F,Stajlpais, excetuando-

,Relator~

se a limitação ao terrilório do Municipio.
Embora a alegação. extraída pelos ilustres autores de

uma obra do consagrado prolcssor Hcly Lopes Meirelles. seja
basicamente correta. não nos convencemos de que uma simples
mudança de nome possa alterar a essêncía da rcprcs~n~ação
desses mandatários do povo. os quais, pelo que sabemos. ate
agora não manifestaram~ quer individualmenlc, quer através de_

suas associaç-ões represernatiVas.

enfTávora.a alteração proposta.

Conquanto a Proposta tenha obedecido aos principias
de constitucionalidade e juridicídadl.!, no mérito nosso voto

r:::

contra a sua aprovação.

Sal;t das Comissões~ em

7 de

naiO

P2 1s 97

~,;_;~,Presidente
COMISSÃO DE CONSTITUI(:ÃO, JUSTIÇA -E CID ADA.."iiA
LISTADEVOTAÇÃONOM!NAL

eo

fl{Çé

~/9.6

'

or Beroardo Cabral
de Constituição, Justiça e Cidadania

m-d1l~OTI1lJSSão
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PARECER N2 279; DE 1997

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre
a Proposta de Emenda à Constituição nV 28, de_1996, de
autoria do Senador Mauro Miranda e outros Senhores
Senadores, que "altera a redação do artigo Si da

MAIO 1997

Quattto ao merito enlendc:mos ~sun: a mserção do drrc1to a moradia rw
art. 6" da Constituição Federal só vem reforçar a prioridade que esse dirci1o deve

merecer do Estado e da soctedade brasileira. Ainda mais num momento cm que
todo o mundo se organiza e se mobiliza com vistas a ultimar soluções que
pemútam resolver o grave problema dos chamados "sem teta", como a realização

da~'Conferência Habit~l II"--beffi cic.monStto_u

Constituição Federar.

Oe:SSi fciriiüi~ acve Ser mefeCCdora dC:-lódo o apoio a iniciativa o,ra··SÕÚ

' .

exame
RELATOR: Senador ROM~U TUMA

Por outro lado, é bom anotar que o dire1to a moradm esta t:onsignado
-na Lei Maior de 05 de outubro de 1988, se nâo no an. 6", em outros dispoS!IJvo,.;
do Estatuto Supremo.

I -RELATÓRIO
-Assim-;---o-art-:-23~

IX. da Constituição Federal, estabelece que C da

competência comwn da União, dos Estados c dos Municipios promovt!r
A proposição em epigrafe pretende alterar a redação do art. 6° da
Constituição Federal com o objetwo de incluir expressamente, entre os direitos
sociais, o dm:ito

programas de constmcão de moradia e a melhoria das condicões habitacionais c
de saneamento bãsico.

a moradia.
-Nõ- iilcililo--·rumo-do- reconhecimento da tmponãncia do direito à

Na justificação respectiva est.â dito que a proposição de que se cuida
foi inspirada peta relevâncw. que o tema da moradia vem adquirindo em nosso
Pais como. de resto, em todo o mundo

moradia

e que o art. 7" da Carta Magna preceitua, no seu inciso IV, que o salâr:io

rninimo deverâ ser capaz de atender ás necessidades vitais bàsicas do trabalhador

e às de sua família com morad1ª, ahmentação, educação. saúde, lazer. vestuâno.
higiene, trali5t)Orteeprevid€iiélâ-soéfal.

Dessa fonna alude-se á recém-realizada "Conferência Habitat II",
organizada sob os auspicias da Organização das Nações Unidas - ONU.

Cõtnõ couc1usão, cinte o exposto, votamos pela aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição n° 28, de 1996'

Assim, a justificação anota q~ o Brasil foi indicado - 110 conclave
supra-referido- relator da parte da sua Carta de intenções que trata do direito .â

moradia, cabendo-lhe a tarefa de definir ta! direito como wn direito social/
Nesse sentido, registra-se que a ".•.participação brasileira em tõ.o
importame evemo, de caráter mundial, coloca-nos em posição delicada,
principalmente quando se verifica, em meio de uma situação emiuemememe
critica das áreas urbanas brasileiras, uma lacuna na prôpria t;:ouslitlfição
Federlll, que não recoullece a moradiil como um direito rea.l, como a saúde, o
/tzzer, o traballto, eiC. "
Cabe a esta Comissão, nos termos dos arts. 354 a 373 do Reg1mento
Interno, opinar sobre a matéria em pauta.

É o relatório.

!l-VOTO

inicialmente devemos registrar que a proposta de emenda à
Constituição sob exame preenche os requisitos de admissibilidade constantes do

art. 60 da Lei Maior. Com efeito, a proposiçào cwnpre o requisito referente ao

apoiamento (art. 60, 1), não tende a abolir matéria. gar.uttida pelas clâusulas
pêtreas (art. 60, § 4°), não contem assunto rejeitado ou prejudJ.c~o na presente
sessão legislativa (art. 60, § 5°), cabendo acrescentar, lambem, que não estamos
sob impedimento circw1stancial ao poder de emenda (art. 60, § 1").

Sala das ReWliões, em 7 de. maiO di! 1997

MAIO 1997

COMISSÃO DE CO!'iSTITUJÇÃO, JUSTIÇA E C1DADA:0.1A
LISTA DE VOTAÇÃO NOMINAL

f'[C

/9Ó

:;'-/i

or Bernardo Cabral
omissão de Constituição, Justiça e Cidadania

LEGISlACAO CITADA. ANEXADA PELA SECRETARIA GERAL DA 1-!ÉSA

Titulo n -Dos Direitos e Gara;ntiu Fundamentais
Capitulo ll- Dos Direitos SociAis
fArt.~

- ----Art.. 7 .•-s~o d1re1tos dos trab.alh<ad<lres urt:>anOS e G'!ii~Çau:~~.-º.~_que visem_.&:-=='ffléll'iõiiããe'Sü~o socral: - -

COIISHTUIC.ltO FEQERAL

1- relação de emprego profeolda contra despedida a1>rtrâna ou sem ;usta causa. nos termos

de lei ccmplemeru.ar, que pcevera tnden1.taç.ão compcnsatlina. dentre outros direr.os.

Titulo UI- Ca OrganiUç.io do Estado

Capitulo 11 -Da Uniio

11- seçuro<~mprego.

(Ait. .231

Art. 23, ~ c::ompet!ncaa comum da Uni~. dos Estados. do

Cf'stritc F~ral e dos MunJclpios

I -zelar pela gu.ai'WI da Constitulç.ão, das leis e das inst11~ democrãt1cas e conservar o
patnmOOio pJ.lblico;

11-cwdarda saUde eaSSJsténaa p\lbllca, da proteção e gar.ant1a das pessoas poru~csoras cse

defíciénf:la;

~~~~;~a0ism:~ ~~~!~':ia~i~:::e~~~a~~~c_::;;:~~:;~~~~.ã!..:ae~ Jazer.

vestuãrio.l\iglll!ne. transpOr1e e previóéncta social, com rearustes pen6d1cos que lfle pceservem o
poder 01quisitivo, sendo vedada sua vmculação para qualquer flll'l:

v. pise salanat proporoonat li eXJ:ertSao e ;l COrTiflleXIdade do tl"illbalho

III- proteger os documentos. as otx:ils. e outros bens. de yator histórico, artlstlco
monumentos. as p;usagens natiJI'aiS not:iveis e os sities arqueológicos,
l

e cutcurat os

IV- impedif" a ev~o. a destf\Jiç.ão e a descaractenzação de obras de arte e de omras bens
de valor h1stóncc. anisllco ou Cl.lltural;
v- prnpof'Cionar os meios de acesso à cultura, à edticaçllo e à déncia;
VI· pm1eger o meio .:~~mbiente e combater a polUição em qualquer de suas formas~

VIl-

em caso de desemprego involuntlilio:

III - fundo de g01rantia do tempo de serw;o:

pmserv<~r

z

~s. ôl

f;Jtma e a flora:

VIII- romen1ar a produção agropeClJãria e

org;~nU:ar

VI- trredutibilid.aCSe do salâno. salvo

o d1sposto em convea~o ou <~oon:lo coletJVo;

VIl • garantia de sal:trio, nunca inferior ao mini mo, para

os o;ue percebem remuneraçao

van~;

VIU - decimo terceiro saláriO

cedi base na remunernçlio integral ou no valor da

aposentadoria:
IX. remuneraç.Ao do lr:~balho notumo superior à do diumcr.
X. proteç.ão do salâno na forma da lei. oons11tu1ndo crime sua retenção dolo:s.a.

o abasteamento alimentar:

XI • partrcipóição nos rucros. cu reswtados. desvinculada da rtmuDera~o. e.

IX- prcmover progl"illmas de construção de moradias e a melhoria das c011diç6es
hatlitacionais e de Sõlneamemo básJec):

excepcionalmente. part1cipação na gest1o da empresa. ccntcrme delin1d0 em le1,

X- combatet as causas era pobreza e os fatores de margtn311Zaçiio. promovendo a
integração soda! dcs U:tores aesravoreados;

Xm • duração do trabaltlo nQlmal n.ão superior a 01t0 horas diárias e quarenta e quéltro
semanais, facultada a compensação de tlorános e a redução da J0013da. me<11ante acoroo ou
oonven~o coletl\'3 de trabalho:

XI- registrar, ;~companh<ar e ftSCahzar as concessões de direitos de pesqtltS.t e explora~ o
de recursos hici:'ICOS e mrnera1s em seus territórios;
XU- estabelecer e implantar politica de educaçJo para a segur<~nça do trtlnsilo

Par.Jgrato tinico. Le1 complementar f1xará normas para a coope~ç.ão entre a União e os
Estados, o D1stnto Fede~! e os MunJCIPIOS. tendo em VISta o eqUJiibno do desenvolv1mcnto e do
benrestar em ãmtxto rn~oonal

X !I- s.alãrto-famil.a para os s~~ dependentes:

XIV- jornada de seiS hora_s fl<lr<! o trabalho uta!izado em turnos 1n.mtenul)1os de
revezamento. salvo negoQaç.ão cc1et1va;
_XV- repouso semanal remunerado. preferenCialmente aos dommgos.
XVI • remuneração do serviÇO ex.1raordmânc supenor. no mír.1mo. em onquentà por cento a
dO normal;
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1- RELATÓRIO

XVIII- hcença a 9esnan1e :;em PI'C)uiz.:~ :!o emprego e ao sataM com a durae<'o c:le cemo e

vtnte OJ.as;
XIX, bcenc;:a-pattm1tclade, nos termos ftxacos em let:
XX· pro~eç.ão do mercac:o de trabalho da muUter, medtoote mcenttvos es~clhcos. nos
termos da let,
XXI • avtso pn!!vto proporctonal ao tempo de sel"'ltço. sendo no minrrrre~ de- ttii'\ta-o;as. no~

termos da ler;

•

:XXII • rech.Jç.Ao !los nscos merenlt-s

segurança,

;~o trabait11).

por rr>et'l de

~armas de saude

hrgtene e

XXtU- aatCJOflal de remunerac.ilo para as allvtdadcs penosas, msa:umes ou pe11qosas. na
forma da ter.
XXIV· aposentadOWI

XXV asstslimeta çratwna aos 111n"s e aepcfõaenres oe:;ce o r:a~men;o ate !>ets 3r"los de
rdade em crecttes e pre-cseotas
XXVI • reconneom!!rllo t:~as conve11ções e acordos coletovos ce uaoatllo

XXVII- proteç.ão em face aa automa~ão, na forma da leo

XXVJU. !ieguro COI'ltra aCIOel'ltes t:le trabamo. a carço ao empr~gaa::o~ sem e:.dUir a
inden1zacão a que este esta Obf1gaoo qwanoo 1ncorrer em dote ou Clllç.;

XXIX. ação, quanto a credites resut.antes das relaçõe:!: dt" uana:rJo. CC'T'I pralo prescnCional
de:
a) Cll'l!Xl aflos Jl.ara o trabalnacor llrtl3110, ate

Ê submetido ao exame desta Comissão de AssWltos Sociais o
Projeto de Lei da Câmara P 0 42. de 1993. que tem por fmalidade criar medidas
preventivas de proteção ao trabalho dos tripulantes de aeronaves de serviços
agricolas.
.

o lormte de do1s .aroos apos a ext111ç.Ao Qo

contrato:

t:o just_ificar ~a i~iciati::a, o ~utQr da_proposta argumenta:
•·o~· elementos quimico.'i usados na aviação agricala estêío
suuado.t entre substâncias ck bau:a toxidade e as potencialmente letars.
Podem ser mane;adas e apücadas com segurança desde que conhecidos e
cõnipreendidos seus- efeílõi .tóiiiõs--e toniadãi j}r~cauÇões adequadas
para preven1r sua absorçdo pela orgamsmo, seja por ingestão. inalaç~o
ou absorção drreta pela pele. Este último coso se relaciona,
prmc1palm~me, _ço_m_os qyl]___ lld4n_r com ,\'ubstâncra.'i concentradas, das
quars são preparadas soluções para o spray aéreo. sendo que, para os
ptlotos, tal pode ocorrer quando usam mJSiurasfon.cs. de bab:o 110lume e,
lambem, preparações.. ve_ic. uiadas em s~ncoas ol~osas, devido· à
miStura com as secreções _gonjurosas da Pfle ".

b) alt dOIS .;nos apos a e)(l1nç.ão do contrato. para o trabalhador 11Jra!.
XXX • prOibição de d1ferenr;.a oe salanos. de exerc•c•o de tunçOes e de eTileno de aom•ssi\o

por motwo de sex-o. Idade, cor ou estaco cwtt.
XXXI • proibição de qualquer d•scrtmrnação no tocante a salano
rratlathõ3aor pOrtador ae defic•ênCia

e cntenos

de

Para diminuir os riscos e a insalubridade a que estão sujeitos
os tnpula.ntes dessa aenm~vç;s. o projeto prevê

ac:tm•ssão ao
I. c!3SS!ficição da atividade como sendo

ao ma1s alio grau de

XXXII • protblçAo oe dlstmç:ào entre tratlall'lo manual. té::~ e Jr.telee".ual oo emre os
prol•ss•on.atS respechvos:

insalubridade;

XXXlll- prOJbiç.ãoee trabalho notumo. peng()so «nasalubre aos menort!s de dezo1to e de
qualquer trabalho a menores de quatorze a:~os. sal11o na condiçãO de aprendrz.

2. a cada três meses. controle médico oficial c obrigatório de
colinesterase, dos que lidam com fósforo orgânico, e, de colorimetria. dos que
hdam CQ_m gulltro;

XXXIV. igualdade de dtre;tos enlte o trabalhador com viru:&JIO empregatlcro permanente e o
trabalhador avt~tso
--

Paragrafo único São asseguraoos a caregona dos trat>all'ladores domestieos os dtrertos
preVIstOS nos rnosos IV, VI, VIII, XV. XVI!. XVIII, XIX. XXI e XXIV. tlem como a sua mtegrac;,.to â

3. controle toxicolôgico;

prevldén01a SOCial

4, assistência médica e farmacêutica especializada, nas bases
Titulo IV. Da Org;ani.uçao dos Poden:s
~itulo I • Do Poder LegislatiVO
Seç~o VIU· Oo Processo LegisbtttiiO
Subseç:oio 11 • Da Emenda i Constituição
(Art. 60)

de serviço, cm convênio com o INAMPS e sob a supervisão da Secretaria de
Segwança e Medicina do Trabalho,: do Ministerio do Trabalho, e do Centro

Art. 60, A ConSCrtuiç.ão poder a ser emendada me<:llante proposta

Jnicialmente, cabe-nos assinalar que o presente projeto jâ foi
examinado por esta Comissão que, por sua vez. opinou favoravelmente.

Medico Aeroespacial.

I· de um terço, no mmtmc. do~ membros oa Câmara dos Oepu'lados ou do Senado Feceral:

li ·do Pres•dente aa Reputllc.a.
lU • de maiS da metade das Assembleras Legrslawas oas umdades da Federação.
mamfestando-se, cad.11 uma delas. pela mato na relah11a de seus memores.

§ 1.• A coastrtuição nlo poderá ser emendada na 11igenoa de rn:ervenção federal. c:le
estado o e defesa ou de escada oe snro
§ 2.• A propoSia será di~lrC'a e votada em cada Casa do Con~:~resso NaciOnal. em doiS
tum os. cormderando-se aprovada se o01111er. em ambos, lrés (luintos aos votos dos respectrvos
memt:tos.

a

§ 3.• A emenda Constrtutçáo .serã JJromu!gaoa pelas Mesas da C.ámara ács Deputados e
do Senado Federal. com o respectavo nr:Jmero de ordem.
§ .c.• ~ser.i ob)etode delrber.aç.ão .a

~poSC<!:

de

em~nd.a tendente

I ·a fonna federattva ae Escado,

11· o voto ctrreto,

III· a

-EiilPlenáfio;-ffiil~dõ-na--orcrem -ao -ui~ -qUahâOOe sua
discussão, decidimos encaminhar requerimento à Mesa Diretora solicitando
adiamento da discussão da matéria para seu reexame pela Comissão de Assuntos
Sociais. Destarte, aprovado o Requerimento, o projeto em apreço volta a ser
analisado por esta Comissão.
2- APRECIAÇÃO DO MÉRITO

a abolir:

•

A propos1çao classifica a atividade dos tripulantes em
aeronaves de serviços agrícolas como sendo do mais alto gran de insalubridade.

secreto. unwersal e penód•co:

sep.:~raç:.ãodos Poderes,

IV· os direitos e çarantras rnd1Vtdua1s

§ 5.• A matén.a constafl\e a e proposta de emenda reJeitada ou 1'\avtd.a, por preJudrcaaa não
pode ser objeto de

nova proposta na mesma sessáo legiSiatrva

:

PARECER W 280, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto de Lei
da Câmara n11 42. de 1993 (n!l 6.221185. na casa dé
origem), que "estabelece medidas preventiva$ de
proteção ao trabalho dos tripulantes de aeronaves de
serviços agrícolas• em reexame, nos termos do RQS n"
1.098/95.

RELATOR: Senador JONAS Pl1'.1!EIRO

Sob o ponto de vista jwidico, a insalnbridade só existe a partir
da .inclusão das respectivas atividades na reJação baixada pelo Ministêrio do
Trabalho. Sob o aspecto conceifual são insalubres as atividades ou operações que
e"ponham a pessoa humana a agentes nocivos à saúde. O legislador espedfica
ainda que a exposição aos agentes nocivos deverâ ser acima dos limites de
tolerância fixados em razão da natureza e da intec;:sfdade do agente e do tempo de
exp<1sição aos seus efeitos. O legislador preferiu deixar para a regulamentação
ministerial o enquadramento das atividades consideradas insalubres.
Isto porque o conceito legal da insalubridade depende,_ para
cada caso, da amilise dos fatores que levam a concluir que uma determmada
atividade seja considerada ac_i~a -~~s limites_tolenive_is_ d~ _!>3úde.

Ademais, o adicional e devido de acordo com o grau de
insalubridade (mâximo, médio, minimo), e consiste em um ~rcentual variável
\.~0;20-e 10'3-ó., respectivamente) sObre o salârio minímo da regtão.

----------------------------------------c-----------
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Não se podé, pois, estabelecer a priori que detenninada
atividade sempre serã insalubre, ate parque os profissionais de trata o projeto em
tela,. seguramente, estarão em c:ontato com agentes mais ou rnenos tóxícos que o
legislador não teria como contemplar. É por isso que- a lei delegou ao Mirústêrlo
do Trabalho tal competência, uma vez que se entende:~ que generalizar ê
impróprio.

' que se transforme
Ressalte-se ainda que o projeto pennitirfa
em insalubre a atividade de transladar uma aeronave de serviço agricola ou a
atividade de espalhar sementes ou mesmo transponar e aspergir ãgua com
E também louvoi.vel a preocupação do autor do projeto quando
obriga o controle mêdico oficial de colinesterase e de colorimetria, bem como
qLWido detcamna o controle toxicológico desses tripulantes. Entretanto, dcve·se
ter presente que a c:liminação da insalubridade ou diminuição de seus efeitos
sobre a pessoa humana deve ser uma constante da Medicina do Trabalho, como o
ê da lei. Não bastaria criar adicional de insalubridade ou controles rigidos â
exposição a agentes danosos à saúde.
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REQUERIMENTO N2 292, DE 199C
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intportantissima: a de determinar às empresas que introduzam as medidas
adequadas para elimirtar ou amenizar os efeitos do mal.

'Li(d!(l-/

De fato, de que valeria obrigar o controle médico ou exames
toxicológicOs e eximir as empresas de empreender peSquisas -e - ã-dota:ri:ID inovações tecnológicas que venham salvaguardar a. saúde das pessoa? Oferecer
Nos lermos do Art1go 172 do Reg1mento Interno do Senaoo
ao trabalhador apenas adicional de insalubridade, controle médico, controle
sol1alo a 1nelusáo em Ordem do Dta do proJeto de lei da Cámara dos
toxicológico e .atê mesmo assistência mêdica ~cêutica especializada C Federal.
Deputados n" 41193, que dtspóe sobre ·medidas preventivas de proteção ao
insuficiente, po1s o aspeclo preventivo estaria aqu7 em segundo plano.
trabalho dos tnpwlanles de aeronaves de serv1ços agrico!as~.
Por fim, vale lembiar que as substâncias tóxicas. uma vez
tomadas as devidas precauções, manejadas e aplicadas com segurança, não

JUSTIFICATIVA

provocarão, necessariamente, sua absorção pelo organismo por aqueles que são

obrigados a estar em contai: o com elas.
3-VOTODORELATOR
Pelo exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei da

Cómara n• 42, de 1993.

Tendo solicitado para reexame confUI'ltO com o Ministêrio do
Trabalho, o projeto em apl'eço. nenhum outro subsidio foi observado que
JUStificasse alterações no parecer ín1C1al. Tenta-se, com o presente
requerimento. agilizar o rito processual, uma vez que, na qualidade de relator
da matêria na Comissão de Assuntos Sooaís, tenho pretendida a manutenção
do parecer constante das folhas 23 e 24. do processado.

Sala da Comissão, em 14de maio de 1997.

Sala das s,essões, em 27 de março de 1996.
OI ~ ADEMIR ANDRADE~ PRESIDENTE
02 -JONAS PINHEIRG--RELATOR
03 • MAURO MIRANDA
04 -CARLOS BEZERRA
OS- Gn.VAM BORGES

06- JOSE ROBERTO ARRUDA

09- CASILOO MALDANER
10-NABORJÚNIOR

li - LUDIO COELHO
12- ABDIAS NASCIMENTO
13 - MARLUCE PINTO
14 • LEOMAR QIJII\'TANILHA

07- VALMlR CAMP.ELO

15-0SMAROlAS

08- JOÃO FRANÇA

16-BENEDITADA Sn.VA
Em o

OF. SFrft {G 196

7

de abril de 1996

DOCUMENTO ANEXADO NOS TERMoS DO ART. 250
DO REGIMENTO INTERNO
Senhor Presidente:

REQUERIMENTO N" 1098, DE 1'995
.Adiamento
da.
diacu.ai.o
para raazame de Comiad.c>.

.k.

Comul;lico a V. Ex•. que foi apresentado o
Requerimento no 292, de 1996, atravC:s do qual o Senador Jonas Pinheiro
solicita, nos termos do art. 172, I. do Regimento Interno, a inclusão em
Ordent do Dia do Projeto de Lei da Câmara no 42, de 1993.
Outrossim. tendo em vista o disposto no parágrafo
único do art. 255 do Regimento Interno. solicito .a. manifestação dessa.

Noa te::r::ta.os do art. 279, ali.Aea "b", do Rêqilnento
Presidência sobre a providência requerida.
Interno, requt!!liro adiamento da. diaCWisi.o do projeto de
...,: .....
1,J.(~3 pa.ra ~eexame da comissão C!,.f ;r:..:__:.-:•_""::__·-1..~

eo.:...- . :

-~-AprOveito--O

enS-ejo para renovar a V. Ex•. meus

protestos de consideração e apreço.

S~n~_dor_José

Sarney
Presidente

428

ANAJS DO SENADO FEDERAL

MAJO 1997

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
sustar:
Oflc1o n" 10!96-CAS

_:_ArL__l__l_ __ ,o;;(jf!._ pt'!Jllf!lç~~-!1_ Re_rr:_tb~;çiii_!_ __t_l4_t~_IOJIOI

Brasíl1a. 11 de abril de 1996

Far.iih•<:l- RAV. e o "pro lohorc'' in:ott!uídaspela /,d n" 7.711. de
30 ck• ;rmlw dr: /989, ohst•n•aúu, C{)ntU ftnutc máximo, \'alnr t~uui a
úutts w.:=r:.\· o do mator l't!tll..'tmenlo pago aos ,o;ervic/orr:... de carrr:trO.\
tiprca,o; dal::~tado (art. (.i" da !.t.:t n"8.216. de 199/)".

Senhor Presidente,

Em atenç~o ao seu oficio 476/96. referente ao PrOJelo
de Le• da Cá.mara n" 42_de 1993. 1nformo a V Exa. que·nada
tenho a obstar so-bre sua mc1usào em pauta, nos termos do
requenmento do Senaoor Jonas P1nhe•ro

Atenciosamente.

/

__ .. b·~-~?_ r3_c_gim~!~O- F_l_~~O~~--=~c~do Sid.9-j~_i_itidi 1!;~ª-~P~r~~!r- _Pir:.~C-~. ~!I

Senaoor BENI VERA$
Pres1dente

REQUERIMENTO N2 367, DE 1996

Requer. nos termos rcgtmcntats, a
do

REQUERIMENTO

Senhor Presidente:

Nos tennos regimentais, solic:ito a retirada do
REQUERIMENTO do Senado Federal N 9 292/1996. de minha a_Ut!lc:i<l.

__,-

subslituiç:lo ii Comissão de Constiluiç5o, Justiça e Cidadania. o então Senador
MANSUETO DE LAVOR. O emmente relator concluiu pela aprovação do
projeto com duõls emendas que detcnninavam a sustação das SC'b'tlintcs
d•spos1ções da citnda Lei Deleg::~.da n" 13, de 1992: a expressão "oh.w:rvaJo,
'mno lrsmtc má.\'1/llo I'<IIor Igual a dua.1· \'C:t:s o do ma1ar \'t'n,·rmeJUu pa~tJ aos
\('rl"ldrm•,, d1.· cal"l'<"lril.'i fiJ'IL'ct\' de 1:'.\·Judo.., constante do art. 13, ~. in fine~ o
$ I"' do art. 14: o ::trt. t7 c seu p::mit:.'Tafo tinic:o; o art. 18; c o ar.. 19 c seu
pm;lgrofo (mico.

n•

292/96.

Sala das Sessões, cm

Jruiút·.\ i/~,- d~.-·!i:_liarcrf,7tigtslaiJiY!cWiuaU na Rc.,~lit~·&i-n" T:de 30 de JUlho dr:
/1)')2, da nm,:.n:s.WJ Nac:wnaf', CUJO an. l 0 lhe delegou poderes para rever c
instituir l,.'T:'IIificações de ativld<!dcs, gCncro a que não pertencem a RA V ou o ru:g
labore

A proposJç;1o foi submetida à ur&.tência de q11c trata o art. 336,

1'"7"7"~

rcl..lr.a.da

Na justificação, argumenta o seu ilustre autor que, <lO editar o
preceptivo k:gal em mira, o senhor Presidente da Rcpúblic:J. ''exnrMt(~u das

Os novos dispositivos sustados lratam das seguintes matérias:
o § t• do .art. 14, da não-incorporação da Gratificação de Atividade pdo
Desempenho de Função aos proventos de aposentadoria ou de pcnsào; o :art. 17,
da fixação de teta de ~nlagcns: c os arts. 18 c 19, de providências a serem
tomndas pelo então Mínistêrio do Trabalho c da Administração, no prazo de
noventa di:-.s, no sentido do lcv::mtamemo das retribuições pagas pelo Tesouro
Nacional a servidores pUblicas c da suslaçào de eventuais pagamentos
irre&.•ulares.

de abril de 1996.

-~~
~7cJON2INHEIRO

Retorn:l, agorn, a proposição ao exame desta Comissão, cm
vü1udc da aprovm;fio do Rcquerime!lto no 556, de 1995, de nossa autoria.

Ê o relatório.
2. APRECIAÇÃO DA MATÉRIA

PARECER N~281, DE 1997
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre
o Projeto de Decreto Legislativo nv: 76, de 1992, de
autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que
"susta a aplicação do caput do art. 13 da Lei Delegada n~
13, da 27 de agosto de 1992'", em rOOxame nos termos
do Requerimento n 11 556195.

Enc:onlra a a1u.11 proposição, do ponto de vista fonnal,
fundamento no disposto no art. 49, V, da Carta Ma~:orna. que estabelece a
.compctCaci::~ pri'l.-a!iva do-COtlJ:.'TCSso NaciOnal para sust;ll' os a~rmativos do
Poder E:"ecutivo que exorbitem do poder re~:.>u.lamentar ou dos limites de
delegação legislativa.
Enlretanto, entendemos que a proposta se encontra
prejudicada. na fonna do disposto no art. 334, ..a.., do Regim<:nto Interno, por
haver perdido a oportunidade, pela superveniência de diplomas legajs que
<1ltcr.~ram os dispositivos que se pretende susmr, ou pelo esgotamento de prazos
neles fixados.

RELATOR: S<nodoc NI!:Y SUASSUNA

L RELATÓRIO

Esubmetido ao reexame desta Comissão o Projeto de Decreto
Legislativo do Senado

no

76, de 1992, de autoria do então Scn.:~d_or FERN_hNDQ

Com relação ao art. 13 da Lei Delegada n" 13, de 1992, a
Medida Provisória n'" 306, de 25 de setembro de 1992, convertida na Lei 1\0
8 477, de 29 de outubro de 1992, deu novo tratamento à matêria, I~:rualmentc,
quanto ao§ l" do art. 14, a Lei n"' 8.538, de 21 de dezembro de 1992, disciplinou
~ quest;,o de fonna diversa. M<1is recentemente, através da Medida Provisória n"
83 1. de 18 de ]imeiro de 1995, e su:is sucessivas reedições até a última versão
consubst:mcíada n.a Medida Provisória 11o 1.480, de 5 de junho de 1996, o limite

UENRIQliE CARDOSO, que ..susta a aphc3ção- dO ~OOart---:-JTôali_l ___ das b'T<ltificações a que se refere o artigo [j da Lei Delegada em questão recebeu
no:-..'õl __ fonnulação., _estando, port:::mto, a apreciação da matéria na agenda do
Delegr~da n"'l3, de 27 de agosto de 1992".
ColJ!,.'Tesso Nacional.

MAIO 1997
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No que diz respeito ao art. 17, a. matêria ganhou completa
regulamentação pela Lei n° 8.852, de 4 de fevereiro de 1994.

Fin<llmente, os arts. 18 e 19 prevêem a adoção de
procedimentos pelo entiio Ministério do Trabalho e da Administração, na.~o
de noventa. diõLS, que j;i se es~;otou desde 26 de novembro de 1992. Afora isso,
tratam de m<:~têria administrativa, de competência privativa do Presidente da
República, ex vi do art. 84, Vl, da Constituição, não configurando exorbitância
dos limites de delegaç:io legislativa, mas, tão-somente, inadequaç:ão formal da
espécie normativa.

J. VOTO DO RELATOR
Em face do exposto, opinamos pel;~ prcjudicialidade do Projeto de
Decreto legislat•vo n.. 76, d~ 1992, com fundamento no disposto no ilrt. 334, ..a",
do Regimento Interno do Senado Federal.

Sala das Comissões, em

7 de I!B.io de 1997
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Art.. ~ Os aervidores das ca~irae de Diplomata e os Juiz~ do Tr-ibunal M.tr!timo neeber.Ao Gntifieaç.Ao de At.ividade no percentual, não cumulll.uvo, de 160%,
aendo:

l- BO'lo a partir de

1~

de ago111;0 de 1992;

n - 100% a partir de 1:" de outubro de 1992~
III- 120% a partir d~ 1~ de novembro de 199~
IV- l-40%- a partir de 1~ de fevet~tiro de 1993;
v- 160% a partir de r de abril de 1993.
lu't. 3 6 A Gn~tifu:açâo de Operaçóes Especiais, devida aos 8ervldores d.u carreiras de Polícia Federal, de PoHcia Civil do Distrito Federal e do5 extintes To:rri·
tórios e da Pol!cio RodoviáJ:"ia Fedenl, no percentual de 90<;t-, nos tf'J:"moa das Leia
na. 8.168' 31 , de 16 de janeiro de 1991, 8.2161'11, de J3 de agosto~ I99l, e- S.:270')1, de
17 de dezembro de 1991, fica Lranaí'orm.ad• em Gr.ar.ifu~ação dt' Atividade, com ~r·
centu:~l <.'levado par .a aU! 160%, 5endo 120'1> p.ag~ a partir de 1~ de •&liStO <!e 19'92,
e o restante a partir de I~ de novembro de 1992.
Mt. 4~ A Gr:atificação de Planejanwnto, Orçamento, Finanças e Ccm.trole devida aos servuiores das earre1raa de- Orçanlento e- de Fmança.s "'Controle. nos ter·
n1os da Ll:i n. 8,270, de 1991, faca tr3nsfonnada em Gratifu:açào de Atl'<'ldade. c:oa1
percentual eiPvado p.ara até 160%, :sendo 120-:t pagos a p:u-ur cie 1~ de as:ostc:J ~ 1992.
e o restante a partir de 1~ de no~mbro de 1992
Art !:>:' Os servidores da c:a.rrflra de Especialistas em Politicas PUblicas e Gnt.âo Governamental perceberão Gra.tifieaç.ão de Ativid.ade no monun~ dt' a:t 160':\,
sendo 120'Z pago5 a p.art1r de 1~ de- .agos10 d(' 1992. e o rnt:;nu.e- a parur d;,- 1" de no.
vf'mbro d<!- 19g2

Par:'lgrafo únic:o. Os ~rv~do«-S da carrezra a que se r<.'ÍC'N' esre ar't.llj:O <:;11C' pt"r·
ceban\ <'I ;-r:nifiC.:l.ç:\o :1ludida no a:rtigo 4:' desta Lei Df'l"'gad:l. to.'r:\o a mesr.ta U'3rlS·
formada" f'levada para os per.Í:ent~Uis indicadO$ nestf' .:~n1go
An 6'' ,\ GTatifu;oçào d~vida .ao Grupo DAC1'.A, a quf' ~~- rf'ff'rf' o a~t1go 14
.da Lel n ii 270. de 1991, fio:-& ~ran$Íonu.ad;;o em GoatiÚ<::J<::>\1 ..,..., r\uv;àade. <;"om per·
-C1!n-.ual ell'"\'<'ldo p:lra ?tê 160'k·, sendo 120% .:z parttr df' 1~ c .. ng:(lf:'to di.' 1992. f' Q restante :1 parur d~ 1:· de novembro de 1992.
Art í~ A Gr:uif!C3.ç:io de E$t!mulo ~ F1sc:zli~:u;:i.u ..- A:r<'C':s<iaç.:i.o, de''láa ao5
"erVJd••r"s d:ts c:ategor-i:Is ftmc1ona1$ d~ Méd1co <.io 'J'r;lbolhu. ~ .. Fi~cal do Tr.:~balho.
d~: Engenheiro e de Assistente Soei:~!, no• termos da Lei n.1.855' 111, de 24 de outu·
bro de 19S9~ bem como Ql1!! Enc:enheiros de Segurança. do Trabalho n<J efetlvo excr·
cíeio da função, fica tram;for1nada em GratiCie:1~ de Atividade, com percentual deaté 160%, sendo 120% pagos a partir di!! 1~ de agosto de !992, e o restante a p.art1r
de L• de novembro d• 1992.
Art. 8':' Os servidores da Superintendéncia Nac.io:oal de Ab.astee~mf'nto-- -SUNAB, da. Comiad.o c:k V.alores Mobiliários e- da Supen:otendência de Se(Url:ls Pri·
vados perceberAo Gratificação de At.ividade no percentwll de aU. 160'1.. .sendo 80~
a partir de 1~ de agosto de 1992, 120'l. a partir de 1~ de novembro de 1992, e o res·
tantll!l conforme dispusu o regulamento.
Art. 9~ Os urvidons oeupantell de carco- de nfvel intermediário ou m6dio
e aupeJ:"ior do Instituto de Planeja.mento oe Economia Aplicada- IPEA. dos lnstitut.oe de pesquisa d11 S.cntari.a de Ciencia e Tecnologia da Pre•id,êneia. da Re~blica,
dos ótg>los e entidades c:onat.ante5 dai alfnea.s ••b" a "m" do§ l~ do a.rt.igo !3, c!~ Lei
n. 8.270, de 1991, c da c.tegoria funcional de Tknico de Plant:jar1:1ento, do r;rupo Pia·
_n~amenlO. c:riado pela Lei n. 5.&4Sfl'l, de 10 de d<e.J:emhro de 1970 perceberão Gra.
tifieaç.io de Atividade nos 1eguintn p;,rcentuais, não cur1:1ulati1tos:
I - 80% .a partir de 1~ de agosu. de l992;
II - 100"k a partir doe 1~ de outubro de 1992;
III- .aU 160% a partir de 1~ de novembro de 1992.
ArL 10.
Os ser-vidores beneíJC:iados pelo .artico 8~ d.a Lei n. 7.68&11, de 2 de
dezembro de 1988, perceber!o gr.atifieaçlo de atividade noe eeguint.es percentuat.s
nio eum.ulati,..oe:
I - 30% a partir de 1~ de agosto de 1992~
II- 60'lt a partir de 1":' de setembro de 199~
III- 800& a partiJ:" de 1~ de novembro de 1992.
Art. 11
Os aervidorea n.Ao contemplados pelos artigoc 2:" a 10 peroeber.to Gra.·
tifieaç:io de Atividade, no percc:ntual de 8~. sendo 30'lo, a partir de 1~ de agosto de
1992, e c I"Utante a partir de 1':' de novembro de~ 1992.
Art. 12. O pagamento dos percentuais das çatif"teaç:ões de acivi<bde, d.evtdos
a partir dt' 1':' de no\oembro de 1992. nos t.ermos dcn artigos 3:' a 9~. obsn-vara o dis·
posto em regulamento apro1tado pela Secretari& de Adroinistra~o F~eral e as dis·
ponibilidades orçamentárias, aprovadas pel.o Ministério da Econcmia, Fazenda e Pla·

nej.amento
Art. 13.

LEGISlAÇÃO CfTADA

ANEXADA PELA SECRE;I'AR/A-GERAL DA MESA

LEI DELEGADA N. 13- DE 27 DE AGOSTO DE 1992

hultitui GNtifica.ç6ea de Atividade p~~n. o. Hnidoru civil! do Poder
EJ:ocutiYa, revi n.ntapna e d4 our.ru provid.ftnciu
O Presidente da Rep6blic::a.

Faço saber que no uso C.. delCigaçJ.o oonatanu. da Resolução CN n. 1m, de 30
de julho de 1992 decreto & seguinte lei:
Art. 1~ Fic.am i_Dlltitufdu gratificações de ativicbde de pessoal civil, dffldu
menaalmmte aoc aerv~dores do Po~r Executiowoo, regidos pela Lei n. 8,112'21, de 11
, de d<&~embro de 1990, em valor e:r.leulado aobf'e o vencimento ~ic:o, nos termos d.ec·• ta Le1 ~legada.

São mantJdas a Retribuiç.io Adicion:al Variável- RAV,t' o "p:-o labore•· institufdas pe!.a Lei n. 1.711'''. de 22 de denmbro de 1988, ben'l. conto a Gr.a·
tifieaç.io de Estfmulo a Fisc.aliza~;allo .e- Arro:cadaçio, instituída pel:a I..t-1 n ; 7$7' 10',
de 30 d~ junho de Hl89, obst"nrado, coroo limite ro.axirno. valor igu:t.l a óu.a.s '<'<!'USo
do ntaior ''enclnlento pago aos Gervid<Jrea de carreiras dpica.a do Estado U.r't.l,s:o 6:'
da Lei n $.216, de 1991J.
Parigrafo únaco. Os se-rvidores que J;""~Ueram .as vant.1~ns p:-e~lstó\lõ ne-5•
te .art1go não per«>OOráo a Gratifiaç.>i<J de At1Vidade instituída por es.t.a Le1 Dc-ieg-ad.a
.'\rr 14
Fica cri:1d~tll GratiCic:lç:âo de AtividndC' pdt' De:oit!m;>P-1'\hO de Ft:::çào,
dP.Vttl:. ~..,~ o~\lpantr.;t d<• C:trg<'l,:; d<" Nature7.:> E-opo-•a:t.l. dc:o Car);O do Grup?-0::-e-ç!'lo
(• As~5~nr;mK'mU S't]"K'riore! <lu Poder Exeeuu,•o <"de C:~r;o de Direç;1o <.k 1:-.nm.u·
ç;io F(!'(j~>r:t! de Easmo. <"<>niorm~ Oii f:uor~ !ix:1dos nn Anexo I eles L.'\ L.>t calcul.ado~
SQbre Q m.:~ior \'enc1menw b:\iico do servic!or púbhco.

ol' ::.','~ t..'.~.l

I''''~ 1•~.: o;r,u. •~• 1 !No I, '"'"" I :1111 ,. ~·I .::• '"''', ,, ·~ :.. • ; , 1""I,

••·•t ·, , •.;,

1\O" I
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§ 1:'
A Gr:atif~C.~ção de Ativid:;~de pelo Desem~nho de Funçáo ~devi~ exclu·
5ivamente pc-lo d~ernpenho da função ou do cargo di! dircção, nAo se incorporando
aos ~nc:Imentos, ao lõDldo, nem ao& pro-ntos dt> aposentadoria ou de pen.aã;o.
§ 2:'
O titular de Cargo de Natureza E.3pecial,.de C&I"S'O do Grupo-Direç6.o .e:
Au<eaoramento Superior~ ou de Cargt~ di!' Direç•o de Inatituiçi<l Federa! de Ensino, que optar pela remwu:raçlo do cargo efetivo, nào (arájue ll G:-al:lfieaç:ll.o de Ati·
Yidade matitufda por este artigO.
Art.. 15. A gratificação .li. que se refere o artigo Anterior é ext.emiva às Fun·
~ Gnatificad.u e U Gratifiuções de &presentação de que tnt.am. ~ Lei. ns. 8.168
1
e 8.215, de 1991, e será c.a.\culada pelo fator 1.66, sobr~ 01 UspeeavOIJ valores.
Art. 16. Ficam e;x.tintas. a partir de 1~ de agcsto de 1992. u aeguintee vant:a:gens:
I- çatifieaç6ea de dtdi~ção c:xdusiva a que se referem o artigo 5~ d& Lei n.
8.270, de 1991 e o inciso VIII, do§ 3:', do .arugo 2~ da Lei n. 7.923<11!, de 12 de de·
zembro de 1959;
11- ad.lcion.al de d~ic.açáo exclus1va a que se ref~e o .anigt~ l~, § Z', letra "b",
da. Lei n. 8.270, de 1991.
Art. 17. Oburvada~ = exclus~es indicadas no inciso II, do artigo 3-:' da Lei
n. IJ..4..oriSU~l, de 21 de julho de 1992, en\ nenhum.a hipó~e aerio pag:u aos urvido·
ru: civis, auvos, inatiws e pt:J\Jilonistas, v~nt.agcm que, acru.adu, ultrap~~m duu
~zes o valor do maior Yeno.mento perm1t:do e<~ mo teto, nos toenn~ do mcuo I, do
.artigo~. da Lei n. 8.4'18, de 1992.
Par.tgrafo único. É vedado transfenr ~ara os mesea subl-eqOentea nlorea de
vantagens que eventWilmente exce<i.::am o limltoe c:-stabeleCldo ne!lte' .artigo.
Art. 18. A Setteu.ri::r. da Administn.ç3.o Federal, tendo em vista a regulamen·
t:aç1o dos utigos 37, incJIO XI, e 39, § 1~. da Consr.ttwç.io Fe<ieral, pel.a Lei n. 8.4.48,
de 1992, promow:ri, em noventa c! ias. o Je,•.antamento de todas u retnbuiçQH fin.an.
ceiru pagas pelos 6rgãos e entidades da Adnurustração Pübhca Fe<ieral diret.a. au·
Urquica e fundacional<' propor~ as providenc1as e med1das neoeadda.$ à extinJão
das que impliquem tl11U.mento dJ!erencJ.ado. em desou::ordo com os eJt.ados preceitos
con•Utuc10na1a
.Art. 19
O Mim~;t:o de Est.:tdo do Trabalho e da Administnç:âo baixanl ~ ins·
truç6ea neoessJ!irlaa a fm1 de que •. no pra~o de noventa d101S contados da publicação
desta. Lei Delegada., sejam ee-ntraltzados na Secret:ma da Administração Federal lO·
dos os dados funcion.a1s e fmaneE-iros rE-ferentes a serVIdores civis d.a Administtll·
ç.áo Püblic:a Federal di reta, autarquica e fuodacLonaL
Par.ágrafo (mico. Para os fins do disposto neste artigo, o Di.ttrito Federal e
os Estado• oriumi~ de Territôrtos Feclt>ra1s fornecerão .ao Min1stério do Trabalho
e da Ad1ninist.raçáo os dados {unc1on:us t' fmancciros relativos :1.010 ~;erv:idores, .ati·
vos, i!lati'IOG e pensionistas. remunerado;;; com recursos do Te~ouro Nacional, em de·
corrêneia de normas eon5UtuC1omus ou l('ga1s
Art. 20,
Esta Lei Deleg:u::la f!'ntra cm ,-j~or na data de su.a public:aç:io, com f!'fei·
t.er; finant::eJros a contar de l" de agosto de 1~92, obsc:-rvad:~.s .li.S gr:.1.daçóes nela es·
tabeloecidas.
Fernando C...llor- Pr('Sidl:'nt(' tb. R~.>p.Jblica,

M.arcllio Marq\les More1r:•
João Me lião N<'to
•III l.r( Frol

I!IMI,

1•~~
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LEI N. iJ.tl77- DE 29 DE OUTUBRO DE 1992

Diaci.plia.. o

~gamento

de- vantagens que mencion., e d' outras providellci.U

O Vi ce-Presidente da República no exercício do eargo de Presidente da RepU·
blica.
Faço saber que o CongTe"2_:i<09io11'21 decreta e f!'U unciono a aeguinte Lei:
Art. 1-:' A Rctribuiçto Adicional Variável- R.AVe o "pro labore" instituídos
pela. Lei n. 7.711"'• de 22 de de.=embro de 1988, devidos aos servidore. du Carrei·
raa Auditoria do Tet.ouro Nacional e Procuradoria da Fa.tend& Nacional, reapeeti·
v..mente, bem como a Gratificaçio de Estimulo à Fisalizaç:io e à Atteeadaç.ioGEFA, quando devida aoa Facai• de Contnbuiçóea Prev1denciáriu, de que trata. o
artigo 11 da Lei n. 7.787<%.>, de 3Q de junho de 1989, observarão o limite previsto no
"a;put" do a.rtigo 12 da Lei n. 8.4GOU 1, de 17 de setembro d<- 1992, excl\lindo-ae as
vantagens a que se referem u alíneas ".a" a "I" e "p" do 1nciso II Cio artigo 3:' da
Lei n. 8A4SC 41, de 21 deju!bo de 1992.
Art. Z'
Oa wlorea da Retribuiç.áo Adicional Variável- RAV, do "pro labono''
e da Grs.tifieação de Ect.f:nulo à Fiscali.taç.!io e à Arrecadação, estabelecido" na forna do artigo I~. nto ~rio comput.s.dO$ para os fins de e:Uculo do limite previsto no
artigo 12 d.a Lei n. 8.460/92.

Art. 3~ Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produ~indo efci·
toa financeiros a partir de 1:' de setembro de 1992.
Itamar Franco- Presidente d.2 Repúbhc:a, em exercle1o.
Gustavo Kr.ause C.Onçalves Sobrinho.

V alter Barelli.
Antonio Britto.

LEI N. 8.538- DE 21 DE DEZEMBRO DE 1992
DU.cíplina o pagamento ~e vantagens que menciona e

d~

outru providêr.ciaa

Faço saber que o Presidellte d.::a Repúblic.::a adotou a Me<! ida Provisóri• n. 311'1',
de 25 de noven:~bxo de 1992, que o Cong:rea:so Nacion;l.( aprovo\!, oe eu, M.::auro Bene·
vides, Presidente do Senado Feder.al, p.ara os efeit«;: do disposto no parágrafo (mi·
co do artigo 62 da Constituição F~lHral, promulgo a seguinte Ui:
·
Art. 1-:" A Gratific.nçJ!io de Estimulo à Fiscali.tação e Arrecadaçio - GEF A, .a
que 11e refere o .artigo :r. do ~ereto-Lei n. 2.371'~\ de 15 de novembro de 1987, ze-

r.t paga, a partir de 1~ de no?erubro de 1992, conforn1e displl!:er o regulamento, que
ob.~;erwrli. o disposto n.a

Lei n. 7.711' 3 ', de 22 de dezembro Ce 1988, aos:
I - ocup::.ntes de cargo efet.ivo <!.e Procurador .Autãrquieo do Instituto N.acio·
nal do Seguro Social - INSS;
Ir- ac:rvidores lot.ad05 no Ministério do Tr:~b.·liho, titul.'lrea dos c:;uogos. eff!'tiYOa de:
a) Fi11eal do Trabalhu~-b) Médico do Trab:liho ene:~o:ret;~do d.a físC3liz.::~.ç~o da~ ~:onàições de .s::ilubri·
d:zde do :~mbiente do tr:ab.1lho;

!'t·•·

e)

República Federativa do Brasil

Constituição
---·---·--·--·················-·····-·..·-···--·..··········-·-··..·······..···---···SEr;•.fo {/

D ..rs ArRJewçóf.::S DO CoNGRESSO N.~cto.\:JJ.

-~-----···-··-·-·-······-··-·····-····-~··-·-·-·-·-·········-············-·
Art. 49. E da competência exclusiva do Congresso Nac:ionaJ;

'

V- s~ar os 3tos normath-os do Poder E.... ccutl\'0 qÚe c."orbitem do
podei regul:uncntar ou dos limttcs de delegação lcgislall\'3;

SEÇ;Fo/1

d)

Engenheiro enC3rregado ~:l lice.1liz.aç.:l.o d::1. segur::~.nçn do tr::ll:mlho;
Assistent~ Soei:ll enc:trreg:ldo da ri!iC3lizaç.:'lo do tr:!.b.::alho d:1 mulher e do me-

nor.
§ l:' Os s-ervidores .::1. q~ refere a leua "b" elo inciso II perceberão a gr.a.
tifíeação com a redução de 50'), qu:~ondo cwupriremjornAlb de trabalho de 4 horas.

§ 2:' O .,alor d.a Gr.:u.ific:açio a que se refere este .artigo obsel"'':::-4 o limite eG·
tatufdo no "e.1put." do arti~o 12 d:!. Lei 11. 3.460'~·. de 17 de l;.ll!tembro de 1992, do qU:!.l
1!, do ar·
tigo 3:' da Lei n. 13.448':..'. de 21 de julhc. de 1992.
~ exduem ~a vantagens referid;u; D!IS alínea! "a'' a "I'' oe "'p" do inciso

§ a:· O v;:~.lor da Grnufieoç:\o a que •e reft>rl! este arti~o n.no será computado
para fins do limite previ.~;ro no ~i:,o 12 da Lei n. S.4G0/92.
-Ãri:Z.O --·os.servwtú·~$ O<:UJi,.~ de~ -iteti\·Q; de ASSiBl.ente-;:furldieo, pro.
cu~ador Aut.-'u-quico, Pro~ur:tdor. Ach-og:tdo e A<h'Ogaclo-de-Ofício do Tribunal n1n·
rfuruo poerce!Jer:\o a GNJ.ufacnç:\o de Ativio.lade 11\it.ltuid:l p<-la Lei ~leg:.ld<l n. 13''"'·
doe 27 de agosto de 1992, em p.!rcelm~;~llle 160'1 .•'\partir de 1:' de llOYCJill.iro de 1992.
Parágr:afo ümco. O disposro neste anie:o e no Anexo IX c:la Lei n. 8.450/92.
não ::~lc:tnçam Oi!' Procurnciot"e-S da F:\zeud;~ Nneiou.-al e c1.~ Pa·ocuradores Autha·quicos
do INSS.
A~ 3:'
A Grntilic:lç:'a~ cl(' Ali\'icl.-ade devicl:1 :~Oi' servtdores C)cllp:mtes de C::lf·
gos efc~1vos d\.' nl\'d SllfWrlor d;1 Fund:a~:io N:lci<m:al cl~ S:J(«.il!'- FNS fL~ elev:1cl:t,
a p.'lrtir de l:" tl.., outubro ele 1992, ... m qtwrl"nt:a JWnto; pl!-rc<.•nti.UI.is, qu:mclo obser·
1:ado o r<.gmle de dedit=~ç;.i..;, '-'"dui'i\':J.

P.;~.:Ugr:1fo (!nico.
.-\ Cr.uifka.;:\o
:será de\'IÚ:l :1"" >'<.'1'\'tdor.es d.1 Fund.,.::·,~,
tl\'C\~ b<!II'-'Út:Jac.!u!> p~·J~• n1·tl::;:: .. :m1••r1nr

d~· :\nv1Jad.... :1 •I LI<-',;.· l'<!fc:re ,.ilte 01rtiso
:'\.l.,:J!,ll~•l d<.' :;),,ç,J,., m·upmii('S de C.'lr~os

n;\o
ef('·

Art. 4~ O di:""l~""''" 11" a ri I:!"!)" t!a l.t•i P.·l••;;atb 11 ):}m:!. apli=·i>•'· 1:un1J~m.
:tus servidor•·:' "''U!lõllll<.'i' •I•· o'o'<J';.:"~-"1_~·11\.,,,.. .;.. ni"··~~ ·to'!"''' I" I',. uau•rnw•.ii.-•riu da;:.
se,:;uinte~ ••n•ulaclt•:'

Art. 84. Comp:te: pnvati:vameme 30 Presidente da RepUblica·

I- FundaçAo Coordcn.'lç:!o de Aperfeiçoanlento de Pcsso.:~l de Niooel Superior
-CAPES;
li- Inctiwto Nacion.al d::\ PCQPI-iedadi: Industrial- INPI~

VI- d 1spor sob~e a organizaçao c o funcionamcruo da admimslração
federal. na fonna da 1<:1;

····---·-·..-·-··--··..··-·-··-··-·--·--·..········-····-·-········..·-·····-··-··..

•I • 1,•., ;-,.j.

,,;,

I~~~:!.

L••··~

<••:· ·"•:: •:!• l't"':' o••,·
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III - ln~:;tituto N;acion.'ll de- Metrolobl::l, Normatiz.1ç:\.o e
- tNME:.TRO,
IV- Fund:~.ç:l.o Jor~~:e Duprnt
b.alho - FUNDACENTRO.

d~ Figucir~do

de

Qu:~licl.;Jde

Segur:mç:~.

e

Art. ~ Ê asseguróldo o direito ii incorporação da vantasem de que trata o tociso 1 do artic-o 1!, 20s servidon:s que, na data da pubhcação dest.n Medida Pro\·isória, tiverem concluido intersticto neces.sano para a concessão, na forma do disposto no artQ:-o 3! da Lei n. 8.911!94, e no artigo l80 d:r. Lei n. l.7IJ, de 28 de outubro
de 1952.

lndt1stn;.ll

M~d!dll:l.

do Tt·:t·

Parágr:~.fo único.
As: dire~nç::~s r<.>l:l.tl'l:lS aos mes~ de .agosto a outubro de1992, decorrente" do disposto neste arugo, serão p:lg:ts en1 noveruUro de 19!12.

Art. 5:' Os§§ 1:' e Z' do :-.nigo 14 cl:i Lei DeleS"::&d3 n. 13/9,2, pas~:;:l.m
com a seguinte rcd:lç.:ia:

.'l

Parágrafo ünico. A vantagem de que trata este arligo será calculada .sobre
a retribuiçio do.s cargos em eomiss:io ~u.Jia:;.J\I"rrções de d1r~iio, chefia c assessoramento vigente na dat.a de pub!1caç-.lo desta ~tedid:l. Provisória e incorporada <:o·
mo .,.ant.asem pe$SO.:ll, nomin<~lmente idr.ntil"ic:'lda, su;eita. exclusivamente a 3tl.la·
hzaç:'\o pelo:< indices gcra1s d<.' reaJuste c:!os servidores públicos fec:!era1s.

vigor.ar

"Art, 14.
§ 1~
A Gratifac.·u;oio de Ath•id:Hlc pelo Desempenho ele Funç.:\o • devida
pc-lo d('SCmp.enho elos cnr;os ou dns !'un~s :l <jl•c :~Jude o "'e::.put", incorporan·
do·S<' ;~.os pro,•entos de nposent.."ldori.:l, no.G termo$ dos :;~rtigos ISO, d.a ~~ n
1. 71J•l•, de 28 de oun1bro de l!152, e 193 dn Le-i 1~. S.ll2'"'', de 11 de dezembro
de l!l!lO, ser \"Indo .::und.1 de bas~ de c.11culo de petu;.\o e de p.:lrcelots denominadas dt" qunuos

Art. 4~ É assegur.:t.do o dm:ito à vanta.gem de que trata o inciso 11 do anigo g aos servidores que, na data da publicação desta Med~da Provtsória. tenham
completado todos O<!li requisill:ls para obtenção de aposentadoria dentro das normas
atê então vigentes.
Pará~ara: ünieo.
A_pli.:a_-se a v~ota.gem de que trata este artrco o disposto
no panigrafo único do nrtigo 3~.

§ 2"'
O titul.1r de c:u·go de natureza especial, de e.::~.rgo do Grupo-Dircçâo e Ass.c!ssor:r.nlento Supenot~s ou de Cargo de Direç.:lo de ln.::tituição
..
Feder::d de Ensino, que optar pela remuner:r.ç;'lo do C."lff;O ou entprego efeth•o, f:r.r:i
jus a p-.:t.tiíieaç;io de Ati\•idude insutufd.a por esU> :~.ruga, no pereentl.l.:ll de 55'if
dos (.::!tores const.ant.cs do Anexo I de,;:~ Lei DelegaC.:t., respett..::ldi> o -limite fi- x:~.do no :r.rttgo 12 Cn. Let n. 8..460, de 17 de 5etembro de 1992."

Art. 5! O POder Executivo eneaminhar:á ao Congresso Naciona.l, no prazo de.:sea.sent.a dia.s a~ntadoa da publicação desta Medida Provis6ria, proJeto de lei esta·
beleeendo novo:~ eri~riotJ para a conce..ssio das vantagens ora extintas.

Art. 6:' A GrataíiC.:lç.:1o de Ath•idade pelo Denm!X'nho de FunÇllo não poderà r.er pagn cttnlulatl\':uuent.e com~~ p.arccl.1 incorpor.1da no• termos d" § 1'.' do :artigo 14 ela Ll"i Ddeg:r.d.:1 11. 13/92, com n «"<:laç;lo clnd:a pelo :n·tigo 5:' d~u. Lei, r.:ss:alvado o d1reito de opç.:lo Ct!JOS dettos \"tgCirotm n partir de 1':" ele not'<.!m!Jro de 1~92.

Art. 7" A Gr.:lUÚCoaço\o de At!\'tdao.le de que tral.:i o ;vu;o .o~:· da Lei O<:'leg.1d.1
n 13/92, pa:;s:~ dcmoltllllar-se Gr.lllftcaçúo dc Phme}.:'llllomto. Or~:uu.:nto e dl' Fin:.nças

~
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Art. 6! O maior valor de venc:iment<!s, a que- se refere- o a.rtigo 2! da Leí
n. S.8521:.1, de 4 de fevereiro de I994, passa a <:arTesponàer, no máximo, a SO'k (oitenta por cento) da remçnenção devida a Ministro de Estado.
Parágrafo único.. O disposto neste artigo entrnrâ em vigor na data da vigCn·
cia dos efeitos financeiros do deaeto legislativo que fixar :a remuneração para os Minlstroa de Estado, para o exercicio de 1995.

Art. 7! A alínea "n" do inciso Ili do artigo 1! da Lei n. 8.852194, passa a
g-orar com a seguintê redaçio:

"n} resulvado direito adquirido, adicional por tempo de serviço, at~ o .limite de 35% (trinLD e acco por cento) do ve-ncimento básico de que trata o mciso I."

Conti'O)('

A1·t. S" As GraUfLcm;ócs (lc- Aut•Ldade, iusa.itmdas IK'b l..('i Dd~t;:.:'ld<l ~~- 13/92.
s!to de,•tdns aos contr:.n.ad()s dc- .1cordo eum o <lrLir.u 232 e,__ G:' do ."1rti~" ;'!.;:{ du [.._.,
11 8.112, dl• 11 de dc-.zeml.~t·o Ü(' 199(), ol.tlk•rv:'ld.::t A rorrel.1ç:io do1' ::1nhmo,.-.'•o.-f' ,-.Hn 01!'
do cargos ou runçócs d<J Or;-iLO ou l.'ntld.Lo.!<~a•ntr•• tnlltl', 1mr.t ctô~i1u dt· fi~•.;..., d".s n~·
pectLvos percentunts
·
Art. 9" Aplica-se t.1mbC-m o d1-:::pouo no .:lrtigo 5':" -.1'-1 Lcoi n. S.4<i0t!l2. u p.1rtir
de I':" de 134'-tl"n\bro de 19!12. ;LOS s('n·idot'<.'S d:~ Adminislr:aç;'io di r~·~..:~. nut::.r.-Jttk:l o1 fund.:lcJon.'ll n•\o perten«'l1tes <W Pl.1no d._. CI:ISSLfic::~~fto eh• C::~rt,... ••· ci<l <!11<' 1r:u:1 :1 t..L•i
n 5.&45''", .Uc- I(! d(' dC':z:embr(J dc 1!:170, ocupomteB do:: C.'"lr~II<.•C..•Ii\'u,.:, •:uj:,., :ilf'Lh\11·
ÇÓ<'S SCJ.llll 1:;1,I:H~ :h' p<•rlUl\'lltl'~ ·'"~ ... lii',!:;.<J<i :o CjU<! ,_,, n•I<•H' V llh...'I'O'IUli.:LÜ<> af'll;!"
,\n. 10

E:;t.t

L<·L <'III

o·a •·m \"lh"t' 1101 ol:ti:o tk :<U.< pul•ltc.:t~;.,,

Art. 8'! A Retribuição Adicional Varilivel- RAV e o "pro labore", instituídos
pela Lei D. 7.7!1C'I, de 22 de dezembro de 1928, a Gratificação de Estimulo a Fiscalização e ~dação- GEFA. illStituid.a pela Lei n. 7.787111, de 30 de junho de 1989,
a R~tribuiçio Variável da Comissão de Valores Mobiliários- RVCVM e a Retribuição Variável da Superintendo!ncia de Seguros Privados- RVSUSEP, instituídas pela Medida Provisória n. SJOC&I, der,30 de dezembro de 1994, obse"'arão, oa~mo limi·
te m.irimo, valor igual a oito Ye%e$ o do maior vencimento .bâsico da respectiva tabela.
Art. 9! O arti1;0 1! da Medida Provisória n. 807itl, de 30 de dezembro de 1994,
passa a vigcrar com a seg:uicte redaçio:

M:'luro l\t•\lP\'tdt•o' - Pr<.•.o,ul••llt•• oln S.·n.,dn Fed .. l·,,l
~

DECRETO DE 17 DE JANEIRO DE 1995

Dicpõe sobre a delegação de compet.Cncia para a prática
de ato• de reconhecimento de estado de calamidade
pública e aUuaçio de emercénda
O Presidente da Rt!páblica, no uso da atribuiçio qçe lhe ccnfere o artigo 84,
inciso IV. e tendo em vista o di3po.sto no art:ii'Q 21, inciso XVIII, da Corutituiçio, de-

"Art. 1! Fica instituída a Gratificaç.io de Desempenho de Ativiclade de
Fiscelização devida aos ocupanU:IJ dos earg:os efctivos de Engenhe1rc Agrõnomo, Zootecnlsta, Químico e Pa:m.a.cCutioo do Mlnísl.ério da Agricultura. do Abastecimento e da Reforma Agrária, em exercício das atividades de fiscalização
e controle de produtos de ongem animal ou veget.al.
....................................-.;; ....; ...... .- ............ :.-...................: ............................ .
Art. IO.

Fernando Henrique Cardoso- Presidcmte da RepUblica.
l.uiz C:lrlos Bn::~~<'r Pereir.:l.

Art. l! É deleeada. competência. ao titular da. Secretaria. Especial de Polític.aa Regionais do Mini&tério do Planejamcuto e Orçamento pn.ra, ob.servadu a.s disposiçõe.s legaia e reculamentares, praticar oc atos de re.:eocbecit:c.ento de:
I -estado de ca.lamida.de pública;
II- •ituaÇio de emerci:llcia.

MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.480- DE 5 DE JUNHO DE 1996

Altera a redaçia de dispc:u:wv_:os d.11s Lcic ns. 8.112 111 , de 11
de dezembro de 1990, ~-8.1.11111, de 11 de julho de
1994, para instituir o~"Dêcimos Iacorporados,
e d' outras providéncias

Eate"Decreto entra em vitor na data de fua publieaç.lo .
Fernando Henrique Cardoso- Presidente da Reptíblica.

1Ut.. 2=

Ja.6San..

(•) MEDIDA PROVISÓRIA N. 831- DE 18 DE JANEIRO DE l995

e.

O Presidente da RepUblica, no uso da atribuiçio que lhe confere o artigo 62
==-da Constituiçio• .adota a seguinte Medida Provisória, com forÇc&t de lei:
Art. 1! Os .artigos 62 e 67, "caput", da Lei n. 8.112, de!- 11 de dezembro de
1990, passam a vigorar cem a seguinte redaçio:
• Art. 62. Ao servidor efetivo investido em função de direçáo, chefia ol.l
assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de- Natureza Especial
é devida ret.ribuiç!o pelo seu exercíc-io.
§ I! A retribuiçio de que trata o "eaput" deste artigo, ou parcelo da
mesma, inc:orpora-se, ccnfonx1e disposto em lei, à re-munemçio do servidor efetivo e integra o prgveoto de aposentadoria. na proporção de uro. décimo por ano
de exerdcio nas funções e caigoa de confiat~ça, até o limite de dez décimo.s.
§ r- Quando mais Ge uma. função ou cargo houver sido desempenhado
no período de um ano, a importância a .ser incorporada terá como base de etil·
cu lo a função ou ca.rgo exercido por maior tempo.
§ 3! Ocorrendo o exen:icio de função ou cargo de nível mais elevado, por
periodo de doze mese.s, ap6.s a lncorporação da fraç.io de dez di:eimos, poderá
haver a atualização prog:ressiva das parcelas já inçorporadas, observando o disposto no p:ar.ágrafo anterior.

cU outr. . providências
O Presidente da República, no uso da a.tribuiç!o que lhe confere o artigo 62
da Constituição, adota a ~:quinte Medida Provi~ria. com força de lei:
Arl. I!

Esta MedidaiJrovisoria enLra em vtg:o:- na data de sua j:ublicação.

Art. 11.. Revogam-se os §§ 2! a t5! do arti6o 62 c o artigo 193 da Lei
n. S.II2190, os artigos :r- a H da Lei n. 8.9U/94, o artigo T-da Le: n. 8.270' 1<:11, de I7
de dezembro dc 1991. o m'tit:e 4: da Lei n . 8.878''11. de 11 de maio de 1994. os: arti·
gos 2! e 4: a ~da Medid.:l Pr-o,·isória n..JIDS•l~>. de 30 de dezembro de 1994, e demais
d1sposiç-ões em eontr:irit>.

creta'

Extinrue a11 vantaeeua que menciona

Sio extintas as vantagens de que. tratam:

r- os §§ ~a 5! do artigo 62 da Lei n. 8.ll2(1). de 11 de dezembro de 1990, e
os artigos a= a 11 da Lei n. 8.91111 ), de U de julho de 1994;
II -o artigo 193 da Lei c.. 8.112f90.
Art.. 2~ São transformadas em vantagem pessoal, noro.inaimcntc identifi<:ada ~m suas parcelas, sujeita,_ exdusivarncmt.e a atualização pelos índices gerais de
reajuste dos servidores pübl1cos federais, as vantagens concedidas até a vigência
desta Medida Provbõri.:l com base nos incisos do artigo acterior e na Lei n. 6.73~1,
de 4 de dezembro de 1979 e no artigo 180 dll Ld n. 1.7U 1• 1, de 28 de outubro de I952.

-~~~~~~~~~,-,,t:.-.~~~-\':)!;'t~4T7:->Jj'"'J!lS'i1,JQif"Tl'O:f1'7111ft9. p::a~:
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r>:ota da K.-daçõ.o: [>ubloc~d• do.• _...,.,,,.., ~un< r<'1n..-,.~o 1<:-<1~ no
rod.- 199!'.
tlfLc~ F,.d, 1!190 p3~ I,JOt,Uf l!i!'4, t>"J: :1~4
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§ 4! Scni. ndmit1da n conversão dos dêcimos incorporados, por parce•
las eqtuvalealC$, quando ocorrer trunsformaçiio do cargo ou função que tenha
or1gtnado a Incorporação.''

''Art. 67
O adtdona! por tempo de :serviço é dl!vido à ra:táo de um por
cento por ano de serviÇO eíetivo prestado a União, âs autarquias e ils funda·
ções públicas federais, observado o limite máximo de :lS'k incidente exdusi·
vament.e sobrt: o \'CilCJmcnto b:isiCC) do cargo efE!tivo, ainda que investido o·~r\'idor em função ou car~o de confiança."
·--:r
Art. 2! Os art1gos 3~ e. 10 da Lei n, 8.911, de 11 ~e julho de 1994, passam a
VIgorar cem a segumlc reC:u;ao
MArt 3~ Para os efeitos do disposto nos par:igrafos do artigo 62 da Lei
n. 8.112, de ll de dezembro de 1990, o servidor ocupante dc·caTll'o efetivo in·
V('Stado "m funç:io d" d1reçào, chefia ou asscssoramento, cru carg<J de provimen~o em com1S$lio ou de Notureza Espcca.al, preVIstos nJ:Jst.a l.c1. mcorporar.i i sua
re~t~uneraç:áo, :t r:Jda dor.e lll('~S de efeti\'O e)I;J:JrCICio, a lmport5nc!a equ1valen·
~c a um dt'c!nlO'

I - no ca~o c o'! ucupan~c.~ de cargos cm comJssàc do Grupo-D1reç.ào e
~essoramcnto :=>~tpf'rlon·~- DAS, N'wc1s 6, 5 e 4, e dos c:Jr~o~ dc N:'lturctn
f'('CJa!. <'lil~C'fV:Itl.l a up;·:w 1'C1rmah1.ad.1 i1 epocn da perccpç.'lo·

As·
E!'·

pelo cqtu,"<~lcal<' a rhf~·ren~:'l entre 3 remuneração rl."celnda en1 St'U or·
~:ao ou cnlld:lclc• Cl' m1:.:l'lll l" a rc.•muncrnç:io do c:~r~;o ('III COill!~:<fJo ou de N'n·
turc::1 F..~1wrt:~l
iii

b) pelo valor corr"sponder.tc :1 25% da remuneração total do cargo en1 comtss:lo ou de N:lturcza Espccto.~l.
rt -do valor n:ferentc a representação mensal e da g-ratificaçã(l de ati·
vldade pe](l desempenho de função, quando se tratar dos carg~s em comissão
do Grupo-O,reç.âo c Assessoramento Superiores- DAS, Níve1s 3. 2 e 1 e dos
Car~os de D1reção- CD:
111- da rcrnuncraç:i.o correspondente âs funções de direção, chefia e assessorõlmcnto dos Grupos FG ~ GR.
§ l! Somente poderá ser contado, para fins de incorporação de que trat.a. este artigo, o tempo de serviço em cargo em CCimissáo ou função de direçio,
chefia ou assessora mente exercido cor:~comJt.antemente ao do cargo efeti"o regtdo pela Lei n. S.l12, de 1990.
§ 2!

No caso dos O(Upantes de cargos em comissão do Grupo-Direção e
Assessoumcmto Supenores- DAS. Niveis 6, 5 e 4 e dos cargos de Natureza
Espec:ial, havendo o servidor optado pela n:muneraçio total do earco em comissão, CCinsidera-se, para efeito de incorporação dos dêcimos, a diferença entre a remunenção de origem na dD;ta em que o servidor" completou o intersti·
c1o e a remuneração do cargo em c:omíssão exercido por maior tempo.
lj 3~

do

Na hipótese da alinea ..a .. do inciso I deste artigo, a incarporação
na íoruo:l d" parár:ra!o anterior."

d~cimo d:~.r-se-.:i

'i 2! O Ministêrio da Administraçli(l Federal e Refo3rma do Estaclo fará pu·
blicar no "Dilirio Oficial" da .União a composição da estrutura cle remuneração a que
ae refere o panii:I"llfO antenor,
Art. ~ É usegurado o direito à vantagem de que trata o artigo 193 da Ld
ll. 8.112, de 1990, aos servidores que, até 19 de janeiro de 1995, tenham completA·
do todos os requ1sitos para obtenção de aposentadoria dentro das normas até ep.táo
vigentes.
Parágrafo Unico. A aplicação do disposto no artigo 193 da Lei n. 8.112. de
1990, exclui atneorporaçAo de que trata o artigo 62 e .as vanta~;ens pl'(!Vi:stas no ar·
t1go 192, ambos da mesma lei.·
·
Art. 7~ Os proventos de aposentadona com as vantnger~s dos art1gos 180 da
Lei n. 1.7UtSI, de 28 de outubro de 1952, ou 193 da Lei n. 8.112, de 1990, serão reajustados cm deccrrênCJ.n da remuneraçio fixada pela Lei n. 9 030, de 1995, vil!'ol":tn·
do os efeitos financeiros:
I'"':" a partir de 1~ de março de 1995, no caso em que a aposctltadcria tcnh;J. ~i
_c:lo publicada no "Diário Ofic1al" dll União ale essa data:
fi- a p:~.rtir da data da publicação do ato de aposentadoria no "Di;irio Oficial'"
da União, no caso em que seja posterior a J! de março de 1995.
P:ir:igrafo UOíco
O disj)oSlo-D.esie ariigo não 5<: aplita aÕs prO'IIentcs dos servidores que se aposentaram atC a datJI da Yigênc:ia dos cfettos iina.nceiros de<:orrcn. tes da Lei n. 8.168'''· de 16 de jar~eiro de 1991, com as vantag-ens de função comissionada do si5tcma de classificaçâc> de carj!:oS m~tituidos na conformidade Ca Lei
n. 7.596'~'. de 10 de abril de 1987, bem ass1m aos proventos dos que foram aposent.'ldos apos aquela dat.a, com as vantagen~ de car!:'OS de <hreç.io e funçil"s gratificada:;;. prev1sta:s na Lei n. 8.168, de 1991
ArCS: Ol.eHipõ-âf:-sC"Iço preSL<\(!0 ,iã::iTuilÇbes e-caigo:S de coriliarLça a. que
se refere o "eapuf" do artigo ü2 da Lei n. S. JI2. de 19'9(). na redac;:ão dada por esta
Medid.:1. l'rovi.5oria, será constderaàQ uma Uniea \'t'Z. para cf•mo de incorporação, ou
atuali;t:.açá.o, das parcelas de qumtos ou de décimos.
Par;irmfn (mico.

c!Ccimo~

P;:t.r;igr:~fo

un1eo. A transformação de que trata este artigo dar-se-i. mediante a divisão de cada uma das parcelas referentes oos quintos em duas parcelas de
dcktmo!" de 1~al valor.
Art. -4! Serão concedidas ou atualiz.adas :~.s pa.rcelas de quintes a ~e ·G ser\'id.or fan::1 jus no periodo eotllpreendido ('ntrc 19 de~.aneiro de 1995 e. a dat:i"áe pu·
blicaçào dest::1 Medtda Provisona. mn~ não incorpora~n.s em deconi!ncta das normal'
~ epoc:t~ '''!rentes. ebserv.lldO!' os cnteno:!'"
1- est:.hC'lecidos nr. Ld 11. 6.911. de 1994. IHI n:cl:1ção ori~;in.al. para aquele>'
'I"'' culllt)lclamnt o llllerl'tiC1" \'nl rc• I!) d(• l~tnc~uo de 1995 e 28 de feve·

~<'n·iclnn·:<

o••

I~J!lf'i;

!I - t":=tnl>cleddflS pcl.;~ Lei n. l\.9ll. de l~!:l-L c:mu a rcd:u;:ãold.ada por esta MerHcla l'u•~·•-~<~na. p:\1':1 o C:lln!lc> du,:- d••nmn.<. par:> n~ ~en·tdnn.•s <Iuc complet:.U.:.Int c>
it~lf•n·tll"l<l c•!lll'f' I~ cl•• n1:1rc·u t• :.!ti dl• outt•l•r•> <l<.' t:m:,
Paragrafo ünic:o
Ao servidor que- completou o interstício a partir de 27 de
outubro de 1995 é essegurada a in!XIrporação de déeimo nos termos da Lei D. 8.911,
de 1994, com • redação dada por esta Medida ProV!sõna, CCinl efeitos financeiros a
partir da data em <JUe completou o intersticio.
Art. 5~ As parcelas de quintos serio reajustadas em dccorrêccia da remuneração Wc.ada pela Lei n. 9.030' 3 ', de 13 de .abril de 1995, com efeitos vigorantes a
partir de 1~ de março de 1995. utilizando·se a base de cálculo estabelecida pela Lei
n. 8.9ll, de 1994, na redação oriG'in.a!.
§ 1~ Para eC~ito do reajuste de que trata o "caput" deste arti~. as parcelas de
quintos incorporadas com base n:l remuneração dos cargos em IXImissio do Grupo--Di·
reçlo e Assessor.~mento Superiores- DAS, Níveis 6, 5 e"· e do:s cargo:s de Natur-e:: Especial :s-enio Clllo:uladss considerando-se os índiee:s e fatores constantes do Ane·
:xo Vl da Lei n. 8.6~ 4 ', de 19 de jan-eiro de 1993, para obtenção dsa parcelas meren·

car~o

O maior ~·;dnr de ..·cnctmento.• ;1 op1e ~e r<"fere fl nrti~o 2~ da L,.,
11. S.8::i2'~'. c!~·~ d~· Íe\'C'rCITO <ll.' 1994, p:.s~a ;1 •·curespono"r n. uo m:Jx!mo. oitenta
pnr C'~'t!L" c.l:o r<'ll\lln'-'r:l<;;.io d~•\"td.:'l a t.linll'l rc> dr· 1-:~tadn

Art.

!:I~

Art. 10. A Retr1buiçAo Adicional Variãvd- RAVe o '"pro labore", instituidos pela Lei n. 7.711""· de 22 de dezembro de 1988, a Gratifiea,._ão de Estimulo la Fiscaliução e Arrecadação- GEFA. instituída pela Lei n. 7.7s'lim, de.30 de junho de
1989, a Retribuição Variável da Comissão de Valores Mobilhinos- RVCVM e aRetribuição Variãvel da Superintendência de Seguros Prin.dos- RVSUSEP, institui·
d411 pela Lei n. 9.015uu, de 30 de m~~:rço de 1995, observario. como limite máximo.
•.alor igual a oito vezes o do maior veaeimento básico da respectiva tabela.
Art. ll. O "caput'" e o f 1: do artigo -r.: da. Lei n. 8.270' 1ZI, de 17 de de:tembro
de 1991, passam a vigorar com a seguinte redação. suprimido o § ~ e renumerados
os aubseqúent.es:

..Art. T- Poderão ser enquadrados nos plan05 de classif1eaçio de cargos
dos órgãos da Administnçú.o Pública Federal direta, das autarquias, inclui·
das as em regiro e e.:;:pec:ial, e das fundações pübhcas !eóenis. pelo Orgão Cen·
trai do Sistema de Pessoal Civil, os respectivos servidores redistribuidos de
órgAo ou entidade cujos plaoos de classificaç:áo :11ejam diversos daqueles a que
os servidores pertenciam. sem modifica.ç!o da remunerl!lção e da essência das
.atribuições dos cargos de que do ocupanLea,
§ 1: Mediante transposiÇão dos re:opectivos ~. os servidores pode·
rio ser ir:~cluídos nas cl~ ou cate~ri.u euja:s atribu.ições essenciais corT"CS·
pondmn à:s dos_ e~ros ~pado,5 ~Alll~.d~_vi.ginci_a._d~ste arti_go, na sua ll_O·
va redaçio, observada a esCõfãridade, a especia.liuçio ou hsbilitaç.io profis·
sional exigída para o ingresso cu me~:mu duse:s ou utegorias.

E devida aos servidon::!~ efetivos da Administração Püblica Federal d1ret.a, das autarquias e das fundaçõe!::s pil.blicns fcdeJ"ais, regidos pela
Le1 no 8.112. de 11 de dezembro de 1990, cedidos para exercido em órgão ou
entidade do mesmo Poder ou de ouLro Poder da União, a incorporação de déCimos decorrentes do exercicio de função de direçâo, chefia ou asseSSCl:ramento, ou de cargos de provimento em comissão ou de Natureza Est~ecial.
Parágrafo ünico
A incorpor-ação das par-celas re.rnunerat6rias. de que
trata este art1go, será cfetivzida com base no nivel da função de direção, chefia ou assessoramento. ou do cargo em comissão equ1valente no Poder cedente do servidor."
Art, 3~ Serl.o consideradas transfornmdas em d~cimos, a partirdo primei·
ro dia do mês subsequente ao da publicação desta Medida Prt>Visória, as parcelas
incorpornd~:!' a remunerac;:ão. a titulo de <JU!ntos. observ::~do o limite mãximo de dez

Nos casos de :~cumulacfio ele carro:= "fctivos, somente se·

r:,i ndmtliCa ;1 m<"orpor.1çlio d<' parcclns clc qu1nto:!' ou dec:unos cm um un1co

"Art. 10.

r~lro
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Art. 12. A:s vantagens de que trata esta Medida Provmlria incorporam-se aos
pro•entos de aposent-adoria e pensões.
Art. 13. Os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público pa·
ra pn~vimento de c.ar"l'os na Administração Pública Federal. durante o programa de
formação, farão jus. a titulo de auxílio financeiro, a cinqUenta por eento da remuneração da classe inicial do cargo a que eati'V4!:r concorre.ndo
§ l! No ca.so de o candidato ser servidor da Ac:lministraçáo Pública Feden.l,
ser-lhe-! faculttldo opt.ar pela percepção do vencimento e das vantag"ns de seu car·
go efetivo.
.§ T- Apro'llado o candidato nCl programa de formação. c tempo destinado no
seu et.unprimeato .ser:i CClmputado, para todos os efeitos, eorco de deth•o exercic~c
no cargo púUiico cm que •enha .a ser investido.
Art. l-4. Ficam convalidados os ato3 praticados c:om base no.s art.igos 1!, ex·
~a nova redação atribuida ao artigo 67; 2'!, exceto os§§~ e~ do artigo 3! da Lei
n. 8.911, de 1994, 5!, 6~. 7~. !r-. l.(J, 12. 13 e 14 da Medida Prov1sória n. 1.1601 131, (!e
26 de outubro de 1995, c as Medidas Provisórias ns. L195u41 , de 24 de ~:~ovembro de
1995, 1.23jHSI,_de _1_-J (!(:__!le:ze_robro_ de 1995, 1.2S8n'•, de 12 de_janeiro de l996,
1.307' 17 '. de 9 de fevereiro de 1996, 1.347' 111, de 12 de março de 1996. 1.389°~'. de
11 de abril de 1996. e 1.432'7 'll, de 9 de maio de 1996.
Art. 15. Esta Medida Provisória entra em vigor na daLa de suõl publicação.
Art. lü. Re,·oram-:!'e <>S ~~ 1! e T- do art1~0 78 e o artigo 19.3 dn Le1 n. Kll2.
de 11 de dezembro de 1990, c w .Rrtlf:OS S.: e 6'! d.a Lci c. 8.911. de 11 de julho de 199•1.
Fernando Hcnri~ue Cardoso- Presidente da RepU!Jiic:~
Luiz C:trlo::: Urc.•ss<'r- i'N"elr:l.
'~'L.~~.
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§ 3' Ao .aumcnto"âe capl"Úl proc-edido nos Lcrmâs: deste artigo .nplic:..m·
se .as norm:l.S do utigo 31', relat.ivJ;~mcmt.e ia tribut.tJ.çio pc:lo Imposto sobre a Rc:n·
'·' • l ... r. r· ... r , l"•'t • '' ,,. <•U~ • li ll'!r< "'"" ~", • ",• 1•••: I' ~ 1'11 o<õo \~l~l, I'-'J: 5(), 17> 1!187. pi~: I~S.
..... l~'t:, , .., •• ~~~ •• ~,;'i
da .

§ 4' Fica o Ministro da Fazenda aut.oruado a expedir ncrmns necc:s.sã·
rins .it. execução elo dispo:ot.o neste artig<l.N

Art.. 3' Esta Medida Provisôria entra. cm vigoll' na d:lt.a de sua
du:indo efeil..os a partir de 1~ de janeiro de 1994.,
Itamar Fraac!)- Presidcnlc da República.

publi~o.

pro·

Fera.ando Henrique CardoSo.

Arl. 4" O dispo,.to nos a.rti;os 1° a 3"' .aplica·&e lamOOm:
I -ao somatOrio d;lS retribuições ~ni:irias percebidas por ~rodare$ ou cm·
c!.'ci1dos ou r('quisit:zdo~ provenientes de tod~s as fontes;
11 - ;, l'l•trlbui(;'.to pt"<:unioí.ria ciO!S dirigcnt.cs dos ÓTJ!:ãos e entid.:~dcs da Admi·
nÍS\.l'.:lÇ:io dir<:ta e iTtdirct:~;
111 - ii rctribujç;5:o pecuni:iri:1 do-' scrYidorc.s do Dislrit.o F~er.:<L.(l1..1.:lndo ofi·
c1~is ou prac::~:o: d;l P<~!ida Mi!it.:lr e do Corpo de Bombeiros Milit:u· ou ocu;.::mt.cs de
prc~ado.~

-~;lr:,t<lLdi!__Í~!~:!_a_Q__~:il:

LEI N. 8.852 - DE 4 DE FEVEREIRO DE 1994
Dispõe sobre a aplicação dos artigos 37, inci$010 XJ e XII, e 39, § 11,
da ConsLiLuição Federal, e dá ouLr:lS providênci.as
O Presidente da Rcpüblica.
Faço s.:1bcr que o Congresso N:Jc:ional d<:lc:ret.a c eu sanciono a seguinte Lei:
Art. lg Paz-a os ef<:il..os dest.a Lei, li. rcLrjbuição pecuniária devida na Adrni·
nislnlçio pública dircta, jndireta c fundacional de qualquer dos Podcre6: da União
compreepde:

I - C<lRJ.o vcncimcnl.o bâsico:
a) a n!Lribuição a que se refere o artigo 40 da Lei n. S.ll2<1l, de ll de dczem·
bro de 1990, deYida pelo efctiw exercido do cargo, para 0$ S<!rvidorc• civi5 por ela
rc~idos;

b) o :roido dcfioido nos termos do arli~ ~ d.2 Lei n . .S.237<2 l, de 30 de sctcm·
bro de 1991, para cs servidor(!$ milit.nrcs;
c) o .salário bisico estipub.do cm planos ou t.abd;lS de retribuiç.iio ou oos con·
tratos de tr.ab.:~.lho, conYI:mçôes, acordos ou dissidíos .:olctivos, po.ra os emprc(:':ldos
de emprcs.:~.s püblic:zs, de sociedades de cconcmia misla, de S\UlS subsidiárias. con·
trotadas ou coligad.as. ou de quaisquer empres.as ou entidades de cuj(l c:Jpital ou p.a·
trimcinio o P<ldcr Público lenha o controle dircto ou indirct.o, indus1.,.C cm virtude
de incorporação ao p:1t.rimônio pUblico.
II- cerno vencimentos. a soma do vcncimcnl() bãsi.::o com as vantat;cn.s p~:-r·
m.a.ncntes relativa'" ao cargo, emprego, posto ou graduação;
III- como rt:muncração, a soma dos vencimenLOs cem os ~~.d1c1onau: de car:i·
U!r individual e demais vantagens, nestas compreendidas as r~:-lahv:t5 a nature:: a
ou ao local de t.rab:1lho e o. prcvisla no 'llrLigo 62 da J..ci n. 8.112'90. ou ouLr.l p.:tf=a
sob o mesmo fund:amcnto. sendo eJo:cluid:1s:
a) díârias:

b) ajuda de custo cm r.a:cio de mu<!.::m<:a de sei e ou inder.i:.ar:ão cir

tr.:~.r.~port~;

c) auxilic·f:udumento;

d) gralifl<:açâo de compcns:Jç.lo or,g:inic:a, a que se refere o a.ru~o IS da I...ei _n.
8.237191;
e) salârio-familia;
n grat.ificaç.io ou adicional natalino, ou décimo terceinl S2lli.rio;
g) abono peeuniirio rc:sult.ante da conYel'Siio de até l/3 (um t.erço) das fêrias;
h) adicional ou .auxilio·n.atalid.ade;
i) adicional ou •uxl1io·funcral;

J)adkloruü de férias. até o limi~ de 113 (um terço) sobre a retribuição habitual;
l) adicional pela prestação de serviço extraon!inir.io, para. •tender situaÇÕes
excepcioll3ia e tcmp.:~rárias, obededdoa os limite& de duração previat.oc e.m lei, contrates, rt!(Ulameatos, convenções, acordos ou dia:idioa coletivos e d~de que ova·
lorpa~ nio aceda. em mais de 50% (cinqUenla. por eento) o estípul:ulo para. a. hora de trabalho na jornada normal;
m) adicional twturno, enquanto o ~~erviço perma.necer 5endo prestado em horário que fundamente z;ua concescão;
n) adieional por tempo de serviço:
o) conversão de licenÇll•primio em pecúni.a facultada para oa empre"adoa de
empresa públiea ou IIOciedade- de ~nomia misla. por ato normativo, estntutário ou
regulamentar anterior a de Cevereiro de
p) a.dicional de iruialubridad~ de pericul<Niidade u pelo exerc:ício de at.ividadca pe!l.DG3.S percebido durante o período em. que o
lciãrio est.iYer sujeito i.s ooodiçõc:l ou :&os riaeos que deram causa ã IIU& conoea.i.o;
q) hora rcpcuco .e alimenla.çio e adiciolla! de cobt$t.vU:o, a que se refcrettl. l'Upectivamcntc, o ineil!'O II do :arti'o ~e o incico H do arti~ 6- da Lei n. 5.811(:1:1• de
11 de outubro de 1972;
1
r) (vetado).
;
§ I' O dispostO no inciso Ill abrange adiantamentos desprovidos de n•t~·
:r;a indcnlztltória..
§ ~ M parcci:1S de retribuição cxcluíd:ls do .sleancc do inciso III não poderio ser cskuladas 100bre base superior ao limite estabelecido no llrti,go 3'1.
Art. 211 Para os fins do incise XII do a.rti&:'O 37 d.a ConsLituição Federal, o
m.aior valor de vencimcnt.os corrcspondcni, no Poder Exccuüvo, a no mãximo 90%
(noventa por c<:nto) da. n:muncração devida a Mini.s.t.r~> cie Est.u.do.
Art. 3' O limite rn:iximo de remuncr.1ção, p.:1ra. óS ef~itos do inciso XI 4o &r•
tigo 37 da ConsLiluiç:jo F~der:~.l, corr~ponde a<lS valo~s percebidos. em espécie, a
q_u.:llquer tilulo, por m~:-mbros d<l Congresso Nacional, Ministros de Est.ado e .Ministr<ls do Supremo 1i-ibunal Feclerd.
Parágrafo iu1ico. (Vetado).

1•

;I) Lo-.:. F<'<l .1~0, P~O: I.:IUI, 1~:11. !'·'~· ::!J\.1.1~!

I :.I) L..-,:- h~ I 19;:;:, 1'·•.<: L:l :U.
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IV- aos proventos da inatividadc e ils pensÕes decorTcntcs do falecimento de
::;;crvidor püblico roo.er:ll.
Art. 5° O Poder Leg:i:J111Qvo. o PodcrJudici:irio e, no imbito do Poder Exc·
cutivo, os dirigentes de Órgã~ da Admini.slraçio dircta. e os respoiU:ívei-5 pela direç:io ou prcsidCnda de entidade integrante- da Adrninistnlç:io Fcclenl indircta, bem
como o Ministirio Público da União, adot.:tTão as medidas inCisp~Yei.s it Adequa·
ç.iio dns situações que se cnCClntn!m em dcs:JCordo OJm o disposto nos :art.q:a5 20 c 3~.
procedendo:
I - do ajuste de$ planos ou tabclac de l'<ltribuiçio a que se refere a a1í11e.a -cff
do in.::U:o I do .arti~:G 1°, ou d= Mnu.IUi: que disciplinam a coneessão de van~ permanente relativa ao cargo, cmprCJ;O, posto ou gradu3c;ão;
II - (vetado);
lU- a redução dac remunerações ou. dos proveato-c de aposentadoria que uiU'apasstu'Cm o limite estabelecido no artíco 3'1. atcndeado·sc ao que d~inam o
"caput" do nrtigo 37 da Constituição Federal e o arti:O 17 do ALO~- Dispos:íçÕC~>
Conslitucionais Transitórias.
§ lG Cumpre tto ârgão ou. ~tidade cession:irio ou r<?QUhlitsnt.e- a ado.;io das.
providêndas a que se n!ferc esU artigo para os $ervidorca ou empregados incluíd05
na hipôtese do .inciso I do art.ico 4~.
§ 2' As providên.::iu necessárias ao cumprimento do disposto DeSO!- arti&o serão adotadas no pra:zo m:iximo de 60 (sessenta) diac, conla.dos da publicação de.:·
ta Lei, com efeito:; financca-'01 a partir de 11 de fevereiro de 1994.~ fic:a.ndo os: resp<m·
s.i.veis. por sua execução sujei.t.Gs ãs .sanções prcvl:sta& na legislação.
Art. ~ Fie::~~ instituida Comissio com a fin.a.lidade de propor definições e es·
pe.::ificaçõcs das aLribuiçÕC• dos. car"~ efetiv03 c comissionAdos, i.ndusiw:- os de li·
vre nomeação e exonenç.ão, na Administração PUblica Federal. no im.b.ito de ca.da
Poder, v~ndo criar- ccadições para que seja alcanç.acb a aonomia de ~tos.
§ 11 A Comicsio, alêm do pruidente, scni eomposta por 11 (onze) ~mbros
e sua composição res.peit.:lrá a aut.onomia e a. hannonh• entre os Podcrea da. União,
mediante indiuçio de represcntant.Cii do Executivo (dois), do Legi.sl.:~tivo (doi:;:). do
Judiciário (dois). do 'Tribunal de Conta& d3 União (um.), do Minist.Crio PUblico da
Uaiiio (um) e dos .ccrvidoru (três). sendo c.Lda um de$1:c8 represcnlant.e de entid.a·
de 10indical dos servidores do re$pcctivo Podllll'.
§ 2V A Comissio seri presidida pelo Ministro de Est:ldo Chefe cb. ,5e(:reta·
ria da Adn:ünistração Federal, a quem serão (citas as indicações~ sua COblposiçD.o.
§ 3R (Vetado).
§ 4g A Comissão iniciar.i $Uas atividades no praVJ de 10 (dez) dias. cont:ldos
da publiC.:Jçiio d~sta U!i. c concluir-i os trabruhoa em 90 (novcntn) dias, contados do
inicio de suu atividades.
Art. 1' No âmbito da Adrninist.raçào diret.a c il'ldiretn do Poder ExeculiV<l,
as Secretarias de Pl:zneinmento. Coordcn::tçào c Orçamento e da Administ.r::tç.S.o F'cderal da Prcsidenci.:t da República, e o Est..ado·Mai<lr d::ls Forç:~s Arm:ad.a.s emitirão
instruções para o cumprimento do e:st:r.bclecído no artieo SOe exercerão a coot'Ck!na•
ç5:o e fiscalização ::as providências ncces:s:iri.:~s ii. exccuçio do disposto Dest# l..c:i.
Art, SR E:!!!. Lei entra cm vicor n:1 lata de aua publi<:.açà~.
lt.'lm:tr fr.:~.noo- f>resiCcmtc da Rcpúbli~.
Fem:n:>do HenriQue C:~.rdoso.
,Aicxis St.cpanenk,,
Arnaldo Lcil.e Pcrll'i1·a.
IWmildo Canbim.

·DOCUMENTOS ANEXADO NOS TERMOS DO ART.
250 DO REGIME!{TO INTEFiNO

REQUERIMENTO N" 556, DE 1995
Adiamento da votaÇ!o para reexarne de

Comissão.
Nostennosdoart.315,combinad9como art. 279, alínea "b",do Regimento
Interno. requeiro adiamento da discussão do Projeto de Deemo Legislativo n'"
76, de 1992, que susta a aplicação do eaput do art. 13 da Lei Delegada.
n°
13,
de 27 de agosto de 1992, a fim de que seja encaminhado ao reexame da
Comissão de Constituiçio, Justiça c Cidadania.

A .llprov.ação, pelo Plenário do Senado., do~
.-.9 46, e a remes.sa c!o me$ttlO à sanção, 9eraram wna situaçio
~ que merece ser apreciada pela Comissão de constituiJ''OSTIF:tCAcAo

ção, Justiça e

cidadania~
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Ante a perspectiva de eclosão de wna cnse soctal em Serra Pelada., o
Govemo Federal. contrariando a legislação minerciria, optou pela não retirada
dos garimpeiros e, em 17.05.80, interveiO no garimpo, por mtennédio do SNI.

O rccxamc da ma1Cria toma-se indispcnsâvel cm funçlo de guardar
correlação com ob~o das l'.f?V n"s 920 e 939/95

As -dalas estabelecidas para o encerramento da garimpagem - a

primeira delas em meados de 1981 -foram prorrogadas ate 11.06.84, quando o

--·::-

Presidente da Repllblica sancionou aLei n° 7.194/84, que:

PARECER N• 282, DE 1997

Da Comissão de Serviços de Infra-Estrutura, sobre o
Diversos n 12 53 de 1996, em que se apresenta "síntese
histórica e cronológica do garimpo de Serra Pelada.~

RELATOR: Senador JOEL DE HOLLANDA

I - RELATÓRIO

1. Introdução
Foi encaminhado :â Conússão de Infra-Estrutura do Senado Federal
expediente contendo a smtesc histórica e cronológica do Garimpo de Serra
Pelada e a sugestão de que a situação no local seja verificada por parlamenlares.
com o propósito de serem apresentadas sugestões visando a reslnção da
atividade garimperra naquela região.
O processo e constituído dos seguintes documentos:
-: requerimento apresentado pelos garimpeiros de Serra Pelada, relatando os
1· acontecimentos históricos naquela região;
• oficio dirigido ao Presidente da RepUblica pelo Vice-Presidente da Comissão
de Defesa c Apoio dos Garimpeiros da Amazônia, contendo uma serie de
reivindicações;
• release do enCORtro dos garimpeiros com o Presidente do Congresso Nacional
e outras lideranças, ocasião em que foi determinada a criação de uma
Comissão Extc:ma Mista para visitar o garimpo de apurar a verdade dos fatos;
• o Projeto Serra Leste, Matriz Social, elaborado pela CVRD, que faz wn
histórico da região e um apanhado das ações propostas para a região;
• docwnento elaborado conjUDtamente pela COOMIGASP, pelo Sindicato dos
Garimpeiros d~erra Pelada e outras entídades garimpeiras, contendo as
etapas de uma :so~ção proposta e uma ~lação dos problemas a serem
\
enfrentados;
• recortes de jornais sobfe os conflitos ocorridos no acesso a Serra Leste;
• lista de reivindicações dos garimpeiros, dirigida ao Senador Jader Barbalho e
ao Presidente do Congresso Nacional.

2. Histórico
A presença da CVRD na região data de 1974, quando o Decreto de
Lavra no 74.509 concedeu à Amazôtúa Mineração S/A - AMZA, o direito de_
lawa de minério de ferro numa ârea de 10.000 ha. Em decorrência da
incorporação da~ essa concessão passou à CVRD, que assumiu todos os
direitos e obrigações da empresa incorporada.
Em 1980, afluíram milhares de garimpeiros para Serra Pelada. A
CVRD comunicou formalmente o fato aQ DNPM e_ soljc;:Jtgy as_ medidas ça_bi_'{eis
para a desocupação da arca e a conseqü~Jtt~ preservação dos seus direitos
miner.irios. Apresentou tambêm ao DNPM docwnentos relalivos a wn Plano de
Pesquisa de Ouro e um Plano d~ Aproveitamento Econômico do Ouro de Serra
Pelada.

• desmembrou duas áreas do Decreto de Lavra 74.509/74: w11a área de 100 ha.
destinada aos trabalhos de garimpagem, e outra de 750 ha para apmo
log:istico;
• fixou a profundidade mâxima de 20 metros para os trabalhos de garimpagem.
ou seja. atC a cola de 190 metros acima do nível do mar;
estabeleceu o prazo de 3 anos para o término da garunpag.em, caso a cola 190
não fosse atingida antes desse lapso de tempo;
atribuiu compcténcia ao Ministério das Minas e Energia para a supervisão,
coordenação e cont.rble dos trabalhos e
encarregou a Cooperativa de Garimpeiros de Serra Pelada (atual
COOMIGASP) de admirustrar os trabalhos de garimpagem.

Em decorrência dessa expropriação, a mesma lei arbitrou à CVRD
uma indcnizaçào pela perda .advinda do impedimento lransuór:io do
aproveitamento económica da mina até a cota estabelecida.
Pouco antes de expirar o prazo de três anos previsto na Lei, o
Pres1dente da República sancionou a Lei n" 7.599, de 15.05.87, que fez as
segumtes alterações:
• extinção da cota 190m como limitação fisica da profundidade da cava. Desta
feita, os trabalhos de garimpagem seriam admitidos atê a profundidade em que
fosse possivel garantir os trn.balltos dos ganmpeiros em condições de

segurança;
• prorrogação do prazo de garimpagem de 11.06.87 para 31.12.88. prazo este
passivei de novas prorrogações por atas do Poder Executivo, isto é,
independentemente de nova lei e
• possibilidade do Poder Executivo aliem a área de l 00 ba antenonnente fixada
para as atividades garimpeiras.
Assim é que, posterionnentc à Lei 0° 7.599/87. o Presidente da
República prorrogou por quatro vezes o prazo dos trabalhos de garimpagem em
Serra Pelada. Na quarta prorrogação, ate 11.03.91, o Decreto no 99.385/90
detenninou em seu artigo 2o que: •
-

-de

Art. 2o A Coopeiã1iva
l\.1lneração dOs datUnPeiros de Serra Pelada COOMIGASP deverá apresentar ao Departamento Nacional de Produção
Mineral - DNPM, ate 11 de janeiro de 1991, projeto demonstrando a
viabilidade do prosseguimenlo das atividades de garimpagem no tocante ao
aproveitamento racional do depósito, à segurança de trabalho, ao adequado
atendimento às normas ambientais e à cüsponibilidade de recursos técnicos
e financeiros para a implantação das diretrizes nele preconizadas,
obsetvada a promoção económica e saçial dos garimpeiros
cooperativados."
O docwnento foi analisado por wna Comissão Interministerial

instituída pelo mesmo Decreto e julgado insuficiente. Ele uão atendeu às
exigências do Decreto n° 99.385/90 principalmente porque, ao iuvés de objetivar
o prosseguimento das atividades de garimpagem. procurava desvirtuar e derivar
o aproveitamento do ouro que Porventura existisse em Serra Pelada através de
mineração industrial. A Comissão lnterministerial concluiu pela não aprovação
do projeto da COOMIGASP e recomendou a não prorrogação dos trabalhos de
garimpagem.
Com o fun da intervenção governamental, com os sucessivos
desbarrancamentos da cava, vitimando muitos garimpeiros, e o posterior
alã&ame"nto do bur3.co
-efeitO -dãs chUvas
dOS teilçóiS subtei-ràneos, os
garimpeU:os foram indo ~bo~ e ~-IJ'3. Pelada_ foi saipdo do n9tictârio.

-por

e

-Entretanto, considerando a questão social envolvendo cerca de 4000
garimpeiros que ali viviam, foi admitida a1ais uma prorrogação da garimparem
em Serra Pelada, restrita, entretan_!o_,_ aos reje~os provenientes _da at1vidade
garimpeira anterior. Isto porque o manuseio dos rejeites ainda oferecia cond.içOes
de segurança ao trabaU1o dos garimpeiros.
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Prefeitura no ulumo çcnso. AIC I'" de agosw Jc 1996, das 1900 l;umlia:cadastradas, 11-12 famihas J:i IJa\'liltn :~~·e1to a propos.la. J:"tlt;:mJo 11 rc11os de 80()

Em 12.06.91. Decreto estabeleceu qttc.
• a ganmparcm podcna se es1cz1der ate I! 02 9:!. lumt.Jd3 cxclusn·amcnte aos
reJeitas oriundos da c:IVa pnnctpal do l,!artmpo~
• a COMINASSE dcvCI-ta ilprcscntar no INPI\1 o dctalhamcnto Jo -Pro.tCtO dcaprovcilamcnto desses rejcitm.; 3compaahado d:l rcspccuva licença ambicnt:ll.
confonnc detcnnma a lcgislaçõlo:
1
• scnarn realizados. até 3l.l2.91. estudos \JS<l!ldo
tdmamento du c;:~va de
Serra Pclnda, tendo cm \1St a ::. nnpo11:iucm htstónca c cultural

t'

Em 23 de março de 1992. o Prcstdcntc Ju Rcpubl1c3 aprovou a
E.\pOSIÇilo Jc MotiVOS n"' 019192. Oo Muustcno da lnfra-csuutum. n:staur.:mdo o

mtcgndJ.d.c do Decreto de bvra u'' 7-L509i74. cm ün·ur Ja

Slta

fllular. u

Compaalna Vale do Rio Doce.

A titularidade do d1rcito de ln\Ta restou rcconh~~~~..lu â CVRD por
succss1vas declarações do DNPM, pt!la Procuradon.a Jo Estado J0 Para c pela
·, Consullona Jmidica do Mwücip10 de Cunonópohs T<1n1bCm o Podt:r Jttda:iario
ja leve a oportunidade de atinnar o direitO da CYRD. mio só pelo MM. Juiz de
Direno de Cwionópolis, mas atra\·Cs de ccntcluSI\·a manifestação do C!,.'l'êg.io
Supremo Tribunal Federal, em sua composu;.~o ph!nârin. no Mandado de
Segurança n" 21.40 1-5-PA, que !Cu :JJUILldo pela propna COOMIGASP
3. E\'Cntos Recentes

A Na n:ga:io
lioJC cm dm, <lllandonado o ganmpo. restam morando na pequena
vtb cm tonto da cava cerca di! 6800 pessons, possctros urbanos c I'Ur<us que
desenvolvenl atividadcs de mera subststêUCJil, cm prcc:irms condaçàcs de
trabalho. moradia. hagienc. :..rmeamemo básico c cJucaç:i.o. Para au:ndt::r a essa
pop~lação, 3 CYRD .:laborou mua Ma.tnz Social. que compreende um pro~rama
habitacional, indemzaç-ilo pecumâna por posses e benfeitorias no pO\'oado,
tremamcnto prolissJOna!t;,_;mh;, :;crnçào de cmpre!:!OS c :!tividadcs de apOiO ao
pequeno produtor nua]. Todas c:;sa açõcs cnc:m1trmn-sc. mnas cm execução,
oulrns em fase di! plancjamenro. todas elas com recursos Jo:i asscl.!urados. Delas
participam os Go\'cmos do L::staUo c elo Muzucipio. ora c~mo b.:~-lcficiârios. ora
como cc-autores, JUlHO Ct~lll a C'VRD.
No Pwgratna I !af:ntaCJI.Jilal. n Jànuha c:!J:l:.tmJa 110 ulttmo l"t,.'1lSO.
re:liizatlo eu1 março Jl.! 19% tldJ Pn::limur;~ MumcJpai tk CmJOilÓ!'l<lli:>. p~.,Jc
optar. sem qualquer ônus. pt'r mua ~asa popular a ser constnuda ll<t ~cJc tio
Municlp10. cm locõll prO\'JJu d~.: mlr..J-c:.Hmura b:isH::.J . .-\dcnudtl a C!ilC pru~mma.
os bencfic1<1rios as.smari1o. no momento di! csct•lha.. c:.cmuta~ pan~~:nl:.uc~ de
cessio de r.hrcilos c Jc c.;!.!lllp::l c.• \'cw.la dl.' !Jcnli:!l(Jfl:l:.. ~1uc f:!ararllll':'to :.t -.ua
trans!CrCncia pnra n lHl\':1 ~~·:-.iJCn.:Hlltl!;! 1 ' ;:po:. a sua c,,:1du:.;i1' l:m uúo 11pt:uh.lt1
pehJ JlHlt;rama. dc !rubH~hf,"l\J. a t:unil1.1 co..~Ja~u:u.la 1:ua 1!.1:> a tm.~, ·.l:.· md..:uJ/':1,.;\o
do seu rmÚ\'Cl C1ou benl~nt•rr.t-.." I!IIJa mtpon:in1:101 <.:ill dt:<ireaw

Em s.: 1ra1and .. ,k :l!J\J,I;u.k l.'<'tJII:n;J,ti. :t C\' R!) iHt•po~ uma lllSta
avaliaç5o c mdcm.t..:a-.,·:m '!UI.' 1'••:-:-.lbilu.: ,hl Jllll.'rc~:>:.ll.id ll,.'~n;ucr o :-.1!11 pt'nttJ. di.!
venda ua sede do ~luuu:n't:, ~..k t'wwut•Jltlh:- !·~ta:. p.:ssu;:s. t.t t.'S!ilbdccida!i
comercialmente cm ~tws t•ttur:Js ,.,..(~,.· .. , h'::io. -.cn1ptc q11e pt>'>~l\l."i. p11onJadc
nas compras rcah..:o1da~ p~·1·· !'J·'I'': .•

O 11\(.lradot ca.ia:.uad.. q11.: 1.•: Ppt:mJn l't•: mt: dcss~s ncns tamhCm
cn:plc!.!n.., ,, :-..:t ..·m cn:\J,,.. :tt' klll!;U Ja
tmplanta;;ão c opcr:.tt;<io ú.tn:l!! 1 ·.L' "''rntk S.:rr:~ L~,.·..;t~ c lll'S C:kmaas pmjcws Ja
CVRD

·~eccbc:roi prcferêacm n:~-.. \:tl.!.a ... ~k

l\LJ 1..'1UJ.nto. ~tr:~Jd·'~ po..•it~ ,,:mncm U:1 llu\.a ~okscobcrt:.~ de ouro c os
?encHeios da Matriz So<.:mi da (, '\.'RD. u:- !=;mmpemJs qtiC ah h:.mam trnbalhado
unctaram um canunilo J~ \\)[ta A ( "VJ{l) vm-sc ~; •.:mü·omad.a com a proposta.
fctta em nome de 22.700 ~runpcmls, di! qut::. para que pudesse prosSC!,!Uir nos
trabalhos de prospcção c anlllcração. dcvc:na "'indcutz..lf .. cada um com 30 quilos
de ouro, pcrtazcndo para o total, a unponán;;ia Jc RS 8 btlhões ou RS 3i'.J mil
per cap11a. A empresa TCJCatou essa proposta m::~s m~m~vc sua proposta de mutnz
sociaL lncontOrmadas. êl~ lideranças c al,gtunas ccmc:nas de !;a!lmpeiros IIHCtaram
uma escalada de vioiCnc1as contra a CVRD c seus cmprc!;<!dos.
Preocupados cotn provavc1s !luxos ntl!,.'T2torios que possam ocorrer
no sul do Par.i pelo mau ctllcndnncmo desta Matnz ~ocml. a CVRD csclarc:cc
que apenas ser.i.o beneficiados os cfcttvos moradores que foram cadastrados pela

Parn melhor ddinir c cxpiora.r a nova miua. a CVRD contrawu
trabãlhús dC SciilJllgCill- c J!i;olOitú1--:- c'3bila---:sc (jliC~- i10- pCrmdo-de- 22 de Ú::vcr-c~rO
a l~ de junho de 1996. as paral1sa.çõ.:s di..!' sonda. cm Sc.:rra Leste. dc.:vido a aç;lo
ganmpeu<J., cus1aram RS I .031.000.00 reais. A .;-:;se monw.me de.: vem ser
acrescidos RS 3.300.000.00 de lucros ccssautc:s pelo :1traso d:1 OJlC!r:lçào

I3 No Ccn:lrio Politico
Em 2S (iejunho de 1996. C" PresJdcnt~.· da. Cfunara rl.'!'Of\'cu coustnuu
Comassão E.xtcma. para "lc\'all!ur a questão dü ~anmpo de.: Sena Pd~Ja. d:.~ Vak
dü Rio Doce c da <irca de exploração da tazlda de muo da ~crr."tl.C:.tc d\.1 Estadu
do Par;), 110 pcriodo de 12.07.96 a 15.!:! %"
Em 19 c.le JUnho de 1996 kll <1[)10\':"J.cla. nu s~natitl. a cn:..tçào Jl!
Cmmssào Especial Tempor.ina dcsunada 3 ··npurar iu loco a s1tuaç:io dos
g.anmpciros cm Serra Pelada. cl:JbOiaçào c apresentação d.: relatório a ser
encaminhado a PresidCnc1a da RcptHJilca. com su~bsídios que possJbi\ucm
resolver o atual estado de conOito e:o.:tstentc na região""
A.ntecipa.udo-se a •instal~ç:i.o da Comiss:io. alguns Senadores c
· Deputados csuveramna região cm meados do mês de julho. onde se encontraram
com cerca de 6 mil garimpetros. Os .ãmmos estavam c~altados c alguns
-parlarncmares d1cgaram a Wzcr abcnamcntc que o 1~10 de a Ict estar do lado da
empr~sa não signiticava que JUStiÇa CStilva S\!ndo feita c que os garimpeiros
dc:venam se curvar diame das dcctsõcs judici~us. Os parlamentares presem.::::
prometeram cncammbar ao Pres1dcm~ da Repúblie<t documemo c!al.Jorndo pelos
ganmpetros. contendo suas princ1p:u~ reavmdico.u,·ôcs. Dcsl<~.s. as ma1s

unponantcs eram a dcmarcaÇ41o da :i:rca pelo E.xC:rctto c a declaração de nuhóadc
das decisões JUdici<lis a 13vor da CVRD.
Em seguida. no dta 17 de ,Jtmllo. houve uma rcum;1o intOmwl aw
Scn:::tdo FederaL presidida pelo Senado1 EJJsotl Lohão. t.JUC contou ctm1 ::l
presença de Senadores c De pulados c cerca de 95 g3nmpciros. Ncst:::1. rcum:i:o !i.11
recebido o documento dos ganmpetro5
Os lideres dos g:lrimpeirc:.. 1euniUns cm Bras1lia. ,;neomrar.Hn·s~
<:om o Prcsilicme do Congresso NaciOllal e sola..:itamm que tOsse a~endudo tua
encontro deles com v Presidem.: i·cmando I knnquc C:::trdoso Como ~~
Pres1d..:me da R~!publica não se dtspd') :1 enconlr;i-los. cl.:s tOram rcccb1dos pdv
Mmtstro Eduardo Jorge. S~.'Crct3no-G.;r.ll da PresJd~ncm

O Mmistro Eduardo Jo1gc. nesse cnc-omro. rc\·dou-se conhecedor
do assunhl c 1;1\'0ra\cl ;J posação da (."\'RD. o que d.:sa~mdou {1:-> ,;:anmpc:JnJS ~·
tez '.!.~fnar o apo1o Je alguns parlamcnt:.tt~s cnnllv1Jo~· n:.t tJucstào
Vendo-se rclutl\'ôlnlCJlte t:Ol'ÍuJos.

o~

lu.krcs

!FIIllllJ>CliO~ \t>ltar~ull

para a rl!giào d.: Serra Pdacb. A~J ciJI!g.afCII1 1;1. constataram que a CVRD hana
ganhado mats adesões .ao seu projeto d-:! Matriz S<lcial: a~ora Jã c:mm 1 J.e
farmhas que haviam aceito a proposta da Comp<tnltia Vale do Rto Do'c
lnconfonnados por terem pcrdtdo espaço na rcgtão. retomaram a escalada J..:
\1olênc:1a. sequestrando. no di:l. 2 Je agosto. 7 hmc1onanos da empresa Campo.
que fazia o trabalho de mc:dtção c nstorl:l das :'trcas &: mo1adi<ls CUJOS possc:trc~,
csta1.·mu mtcrcssados em negociar a Matnz Social com a CVRD.

4. A Posição da CVRD
O direito de lavra sobre a arca de 10.000 ha no su( do Par.-3 !Oi
concedido .ã Companhia Vale do Rio Doce pelo Dc:crelo n~ 7-l.S0917~. Essa
concessào, por força do Códi!Jo de- Mmcraçà.o. implicava a imposstbilidadc di!
'omro interessado pesquísar ou explorar qualquer substãncia nuneral dentro da
<irea timlada. Em 1984~ para evitar represrlhas que pusessem seus empregados
em risco. a empresa se retirou da ârca.. sem que ISSO sigmficasse renúnc1a a
direito seu.
Com il aprovação da Exposição de Mottvos n" 019192, do MmistC:!Jo
da Infra-Estrutura, foi restaurada a mteg:ndadc do Decreto de La..Ta ar
74.:509!74, cm fuvor da CVRD. A c:1nprcsa então voltou a fazer pesquisas na
fC!,!IâO.
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lrabalhu:; de pcsqmsa de ouro na arca fornm c.xccutados em duas

clapas, cm 1980-82 c cm 1994-96._Ncsta última clapn. os dndos obudos
pcnmttmm ;tv;:dt<tr. atmvês do mctodo de sunul:J.çócs probJbilisticas. unm. rcscn"õl
gcológ1cl {mdtcada.,. mfcridaJ da ordem de 150 loncladas d..: ouro contidO {SciTII
Leste). Essa nova pztda l()l dcscobcrt<J. a cerca de 1 km da anuga cava. a um:J

profi.lndidade de 400 metros, o que itmabiliza, ah. a auvidadc

~:mmpcira.

A CVRD considcr:1 que "os garimpctros encontram-se no local cm
estado de ilcgahdadc, nprovcitando-sc do mctdcnlc oComdo com os scm-lcrra no
Para e o conseqUente torpor do aparelho rcprcsstvo do estado. p<lra restabelecer
O imperio da lei C dar CfCÜVtdadc ;is dt.:CÍSÔCS dns autondadcs C~llllp~tCiltC),
rcstabcl~ccndo o cst~Jo de dtrclto naquele espaço do tcrruono uacton~l ··

Apesar d~o· consHJcrar direito seu c:-;.plotar :l:> nquc:.::1s da :i.rca, a
"CVRD reconhece como compromtsso soctal seu dar tratamento adequado O.s
conseqUCnctas da exploração das jazidas sobre os cidadãos que v1vcm na
localidade, desenvolvendo, para tanto, um projeto de ações ~.:oordcnadas com o
Go\·emo do Estado c a Prefeitura de Cunonópohs por meto de prob-.,-ama
habitactonal ou de indcmzaçào ao superficl:ino, tOnnaç<io de mào-rle-obra,
geração de emprego e promoção a!,>rtcola."
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de mmer:l!.s t:.aruupá\·cts. nas arcas onde: cst~J•~m :uuandu. c uaquc!a::;
fixadas de acordo com o an. 21, XX V. na tOnna da lei ··
Esse par:1gratO ujo se aphca ao caso stmpl~~mcntc purqu~ u C\'RlJ.
desde 1974, J:i. dctm!ta o dccr~to de lavra paro a <trca Esse útspl.lSIIi\'ú da
Constituição s6 se ap!u:a quando n:io h:i ainda qualquer rcquenmcnto Jc pcsqm~n
ou lavra.
Por outro !_ad\J, os g._anmpctros querem ter o dircuo de assocmr-s.-= a
cutros parceiros no caso de se venticar :a unpusstbilidadc de garimpagem manual
Em se tratando de wna .tazid.:t a 400 metros de pro!'undtdadc, cm CUJa cxploraç:io
a CVRD calcula mvcsttr USS 250 nulhõcs. mio h.:i a menor dúvida de CJ(lC a
ganmpagcm mamml seJa impossi\'CI. Uma vez que a gamnpagcm m.anuaJ est:l
descartada. não h:l !)Orquc os !;3fllnpcu·os terem qualquer prct'erCucta. Totlm. D~
"direttus" por eles recebidos de 1980 a J 991 só se ;u:>t1licaram p<Jrquc cks
plcitea\'am fazer a garimpagem manual Se nãu fur esse o co.~so. a ;tr<:a
obngatonamcme ter:i de ser c:-:plorado por C)ltcm pnmctro obtc,·,: o d~ct~tl> J.:
lavra.
li -VOTO DO RELATOR

S. A Posição dos Garimpciros

Cotúonnc consta da justificação apresentada pelo Senador Emandes
Amorim no Rcqucnmcnto n° 585/96, que deu enseJo â cnação da Comissão
Especml no Senado Federal. são as scguunes as rt:Jvllldtcações dos g;mmpeiros
da reg tão;
I) "demarcação defutitiva das arcas da CVRD c dos ~anmpctros. obscrv::~das
ngorosa.Jl1Ctlh! as coordcu::~das gCOJ:.'falicus constamcs do alvara de la\oTa c
pesquisa Olltorg:ado pelo Dccre[o no 74.504174 à empresa c da Lei no 7. r94/84,
que cnou a reserva garunpc1ra:
2) que os trabalhos demarcatorios _sejam reahzados pelo Servtço Cano~:-'Tlitico do
ExCr::uo" com o acompanh.:uuento de reprcscnta.nh.::s das panes interessadas;

Face ao exposto entendemos que não cabe trua!qucr providéncta
sobre o assumo. pelo menos 110 oi.mbtto de competência desta Conussào. s~~mos,
des1a fp11_n_a_pclo ..Qrgu1_v~e~~19 d_Q_p_rO<;!:;S~O.

3)de11nidos os 1raballlos de d~marcaç;i.o. seja reaberto o_ ganmpo para os
!!<ll'Tmpc!ro::.. nu arca que lhes pcncucc. pnmr.:1ro. por dctcnninação h!g;;~.l c, ::1
patttr de 198tL por anpOSIÇ:.iO COllS111tiCL011<Ll (Cf- i\rt. 174
2". 3" c -n;
4) que SCJ3 respc:~tmlo o dircno dos g;;~mnpc1ros rl~.: CS!..'Oillcr os seus par<:ctros
pnra explomc;:.io rlo ganmpo. s~ vcnlicada a 1mposstbtltdad..: de ganmpagcm
mauu.:tl.
:")libcraç:io dos recursos bloqueados na Caixa b:onõmica Fl!dcral c uo Banco
Central. rdcrentcs a :;,_-,Ora du ouro. pal:i.dto, etc .• que ~crào usadus para
execução de obms de- mfra-cstnttura cm Sc!Tõl Pcl:ld:t~ <.:
ó)enquamo perdurar o 1..-::vant.:unento da situação pda Comiss<l.o Espectai, o
Govcmo F~dcral s.upm:i a:> ncccsstdad..:s muumas J~ sobre,·t~:êncta d>Js
~anmpctros. com utenduncnto à saúde. :1 cJucaç:1ú c a alimcntaç;'io.''

**

aq;umcmmn tam!wm CJU._....muno ~o'lubora <I CVRD
,J37.1da de Ouro por da J~SCOhena CSI.C!a ~TIUada a 0= k111S
do ~:=munpo U~ ~~llõl Pcloi.!a. cm \'cn.laJI!, ~~~ tmbalhll:. dL.' sunJa;;cns ~~t;io SCJ!~P
n:alu.or.k1::. demro Jo ganmpo, quase a b~1ra da ea\·a. nu:> IOQh:cun hectares ó~
Os

~anmpt•tros

!CIIha illHIIICI:JdO qu~ :l

r~ser-.:1 ~õlfliiiJiClla.

Os gawnpetros de- Serra Pdado pedem a demarcação dciimuva tia
arca. Ct..tm lr.Jsc no D!!crcto 11° 7.194/84. mas. no propno documento cncomínha.do
pm eles ::10 Scn~dor J<1dcr Barbalho. eles reconhecem que o~rr:J.Zo de vtgCncia
cra ll<.: apcuas _, anos c que ocorreram sucesstvas prorrogaçà~s desse prazo.
Ret:tmhcccm mmbêm que o Decreto s/n. de 1::!.06.91 ..restringiu a atívidadc
~anmpcua em Scrrn Pelada aos rcJcitos do ouro c: impós o tombamento da cava.
pelos órgãos competcmes·· Consta mclusavc: da cronolO!!I3 por eles fcna. a
aprovJÇÜCI da Expostção de Motivos n° 0!9/92. do Ministéno da Jnfro-Cstrutura.
que "rc:-.t.:tura cm favor da CVRD a mtegndadc do Decreto de Ja.,Ta n"
74509/74."
Os garimpeiros atinnam que a Constituição Federal lhes assegura o
diretto de uabalhar na àrea. Diz o§ 4o do an. 174·
"Art. 174............................................. .
§ 4° As coopcraüvas a que se refere o paráf..>rafo antcnor t~rào pnondade

na autonzaç;io

011

conccss.lo para pcsqmS:l c lavra cios recursos c ,tOzldas

LEGISLAÇÃO CITADA
ANEXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

LEI N. 7.194 -

Autonz.a a

lnctw:âo d.e

DE ll DE JUNHO DE lS34

~mos

tlOS

Orçamento:; da União,

1:'

à:l ou:r.tS pro~-J

""'"""
LEI N. 7.599 -

DE 15 DE MAIO DE 1987

AfiCfã-&.j)O:.i!ivO (f:l Lei n.--7.T94(1 j,-de ff-dC

jCriho-a~f9S4:-q·:.:c·:~u.~,-.;

riza a inclus:io de recurso da União. e dá outras pro,·id.:·nci:ls
(1) Lcg. Fe~ .. 1934, pág. 282.
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DECRETO N'

-

OE 12 UE JULHC DE 1990

437

frorr<lg,; o~ rrabaliJ<n de J!tirimpaJ!~·m 11<1 /o.:<Jfi,J.JJ~· J~·
:;,•rra l'd.:.i,J. (' d.l !IWru~ tmwid<:m·u::;

A QUESTÃO DO GARIMPO DE_ SERRA PELADA E O
PROJETO SERRA LESTE DA CVRD

ll Y~SH.kme d.a. HcpubiiC:.l. nu uso d:l alnlml\';,u que lhe c<m!crc o :lrtlJ;I.l 84
mrtsO 1\', d:~. Con:stm.uç;\o. ,. nos tl!rmos d<> arlll!(,l :1.~ da Lei n. < 1"' 1ll. de I!
dt: JUnho de I~M. alh:r:.ttla 1-'<•la t..•1 n 7.~,-; <~1. d~· 15 d~· nl:ll<l d<.• 19!!7, d.· ...·r~ta:

RELATÓRIO PR..:i !MINAR

1\rt l
I"J<:a llnlrr()l::ldo•• ~t<· ll do• llm~o,.:o •h• I!~JL CJ )ltft."':o df'fimdo •'m. lt'l,
rl:'ll'rt•ntc• a•1 II'Tilli!Ul 1.hl~ tmt•:tU:os •·~clU:<il\':llmmll.' I"H )!>lnmp!l~cm na l<lt'ahca(l•'
rit• :wrr.t l't.•I.:J.du. l\tumrljJIU fl<' \,'urJoJwpoh~. J::.1:ari<l do~ l':lra.

.

1

t'~~~;·(~~~~\c!~~;~~~:::.::~:·~~ ~::~c~~~~i~:,'.,:::;:~~~:,:; ~~~:~~:~~~~; t;:':' l;;~~~~-ã:>·~~~: r.,~
-

UNP!\1 ak 11 d•· Ja!K'II<> '"' 1~•:11. prow1u u.·mun,.tr:;uJd<..: :. \'labtlldad•• uo rro~

"''~UIIllt'lliO d~l..'> Ull\'l<.l:SÓt~ <W ,:atlllljiiL~'1'rll l\11 I•W<I!I',t·

:L<t

:.I!IHI\'I'ltan~nltl rm.'lltll:tl

~::;Q~:~.:·;,:~~~~~:.;~~~~~~::i~:r:i;;l:~:;::~:~•::::~·i;;~·L::;:II::.:!:~~~~~J~I:~~~~~~~~~ t~~~~~:~; a~::.::
·:;~~mt:~·JIII"

COMIS_SÃO EXTERNA DA C_Â_I\!ARADOS DEPUTADOSSERRA PELADA x PROJETO SERRA LESTE ICVRDl

<'<><>l'<'t:oll\':td<.,.

tp:o• 11.:t:!

l 1
tlp~IIWIU t:••
··~h· :ortl':" ,..., .. , all;.tll~:.uiu t•ul' Lllll:l <:o..::u~~i...• !:·
lt·rmtlll:<h'rwl ~'<1!111"'"'1'' w• r••t•ro'S\'fl1an1<..,,
[

RELATÓRIO PRELIMINAR

~ <l;l ('tlll:<:Uitun:L ,lt!)hllt',! <1<1 ~l1111:<1t•flt< ol.t itolr:l 1-:~!TU!.Ur.J.:

II -

do Dc:partam!!nto N:aciotl.õll da PNd.u.,:;J.o t..t!ncrnl -

MEMBROS DA COMISSÃO

DNf'M:

III -

do Dcpan:unr:nto de Proçr;nnas Esped:lis da Sccrctana de Assuntos
Est.~tegteos cl:l. Prcsidénc1a d.a. Rcpúbltc:J.

e Saúde do Trabalhador d:l S«t•retarta

Naoonal do Trabalho;

01 • Oep.
02 · Oe:J.
0:3- Oeo
o.; ·De o.

V - do Instituto Br:asilctro do MelO Ambiente e dos Recursos NattJT:llS H.c·
nov:lveJs - IBAMA.

05 • Oe:J.
06- Oeo_

do DepartAmento de

IV -

Sc~;t~ranca

g z.• O Governo dó Estado do Pará Ser.!. cOnvubdo a i.~:ti rcprciscriiã.liiC - - 0 7 • Deo.
08 • O<;c
p:a.ra lntegrar 11 Com.J.SSào de: que t:ab o paraern!o a.ntcnor
§ 3.· Cabcrã ao Dcp:utlmento Nacional d:l Produçfv') Mineral -

Aotómo fer!ãO (PSDB ·AP) • Fresrdeme
Sebastrão Made,ra rPSDB- r...-.;.·;- Relalot
Jos~ Priante tPMDB • PA)
Gtov.;nl Oue1ro:z: tP01 · PA)
Paulo Rocna {PT· PA)
Phylemon Rodugues !PTB • MG',
Rc:-uvoo San11ago {PFL·ACl
Eitcn Ronhe!t' (PSC • RR1

DNPM prc-s·

tal' a.poio téc:ruco e :~~dminf.strativo a Cotni$$áo reierida ao § 1.• ctesle sniço.

Art, 3 •

Este Decre!.O entra em vigor na. data de sua publicaç.i.o

Art. 4_" Revoe:un·se
f'em:l:ndo CoUor -

=

AT!VIDADES JÁ REALIZADAS:

c:!.isposlçõcs em C()otr.irio

Presidente- d:l Rcpübl!C:l.
Q,;:.-: 'l/Oi"/1S~ • Reuntãc com ;a CVRO em Cara,as IPA1
D•a 1Zí~7J:ss:s. Reumão com ç.;rrmC'eJ("cs em Serra Pelada tPAl
01a 1i/07/1~% · Reumão da Corn•ssão corr. IICerancas de gcmmt'(":rcs IJe Serra
Feia.::.z ~c Senac:J Fecera!
C1.1 23,'0;"/1~83 • Reunrão da Cor.:u:ssão ce- De~!..1aco~ e lide•ancos c:r-~~~r.:r.s cem
c Dr E::::.Jatcc Jo<Ç~e. St::cretanc cz. PreSICI::'I<e ca Re::::u::l!ic;.
-

Oúres 'Silv:a

IJECRETO N. 74..509 -

DE 5 DE S.E:TJ::MBHO LH: l9i4

Ccnec!'dc ;a Am:l.Z(rnla Mlnl'ra SIA .• o cltrctto de lavr.:~r muWrio ,;,. fo·rru I>•• l :;•
truo <' Murndpl<:t de Marabá, E.'itadQ di} Para.

ATIVIDADES PREVISTAS:
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SOLUCÕES E PROPOSTAS JÁ APRESENTADAS

lmerno
-GOVERNO FEDERAL

COMISSÃO EXTERNA DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS

O Min1sténo das Mfnas e Enerr::·.:õ ... ::.1 uma comrss~o emre rr:err~ro~
c:o Governo Federal. Governo co Es;:ca.: ·vt.•.: ;; Ga:1mpe1ros ;Jara•es::.:ca· .:;:
~01uc~e5 cara a q'"eslão. A COIT.tssão ~r:sr:~- .
·:O :laS se reunor cuas ve.:!:'::: ::-...... ~,
cr.E·gar ;; uma solu_çáo _CC:nlml V:::<e r.;-:.::.::;:..:: .:!!e r.a seçu:-.ca reLon:i:\ ": ... f'::.
__,;_=2,1!1!~~ªº--~~ ÇQf4.1GA§E._lç_CQO_g(&trv.;..!.:!.:;_q_ :::Q. _§,;rr!!!l~E.O~ __Qi? . ~~~~": _ ::~-·:~;_.:.;_: ___ _
~.aF.iC::::::~.: sêm- a- oreSerlC3 :::ciUS,vE :::::·:: ----:-.::,;::::s· "i'i:Cresen:s:-.:es .:
·::·i:·
___1._1oY!!:"~nto_ae Lbe~acão de _Serra Pe~.ac:;
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~Qs_gaompe!ros não liberam as sonc3s da Vale do Rio Doce. sem uma
ce1mrçao lega! cios seus d1re1tOs mrnernnos ~c!:·· o Ganmpo de Serra Pelada e
__ 9!-l_~em --ª----!_m_edl3;a reurada das sonaa_s 9e~t:;_.:~s_l.imrtes jja _rese~- ganmperro
;::.:,cs ::ar-'T1perro5 O GO\Ierr.c co E:::t.:=co co Para. oamc:oou- a!JV.ame:1te na~ -ou-s~ª dps 100ha. dados pela ~~-o" 7.194 d_e 1_j_/C6l~. que cnou a reser.ra
ganmçetra de Serra Pelada. cue-- fixou uma área de 100ha ~ra os trabalhos Q_!L_
neooo..icões co confronto e_n:re __ ganmce:ros --~ YP-LE._Foram Jrés __ _reuniQe~ --ganmpagem
rmÕortanes. p~omovrdas per a:Õuere Go·o~emo A pnmerra 1oi na Cidade de

Logo no mrcro co mcvrmemo o:e o.araJrs,:~çã_o~das_a\JVI_d.ades qq __ VALI;

Cunonooolts. com o Seo;et.:mo_ da SSC_OM {Secretana__ E_s_l,:!d_uaJ __d_e /ndôstn-ª-

- FICOu_ ÇOr1$tTtt.!idc:s __ uma_ Gomrssã_o de: L~rMças de_ Ganmperros. aue
Govemo VALE. DNPM urn P:oc"racor da Reoúblrcie-JideranÇ:as_g_arimPetrãS: sem ----vua-a Brasilra reumr-se -com os senadores e Oepôiãciós Federars e talvez. formular
reswlaac::. ce consenso. os- g;:mmperros quanoo retómaram a Serra Pelaoã.
uma comraoroposla cara apresentar ao Govemo Federal (VALE};
ra::::ca•rzar.am suas scões curmmanoo com a paralisação das sonoas ca VALE
F:n<>rr:oeme ocorreu L':r.a te•c_err,;::_ r~w:u.:i_o nõ pc_sc_e de M~t;;i_t<_ã_.:_cnLe_ resu_I!Q_u J!?_
·::ecs<io ce se cne9::.r o;.o Mrr.rst:-o oas r.'hr:as e Energra. que soucrtou. quando déi
., oQs DEPU AÓQs FEDERAIS
rEEirzacão oes!a nova reunrão. a tatmulação pelos ganmperros de uma P~OPOsta de
nE:goc:zç.áo e c:-rou uma com•ssi;o rGn.;OCi oc es;uccs para resorverest::.-oueSião-Ccmerc:o e Mrneração), a seçunca em Selem. com a partlopação de Secre:anos dE.

i

Apos IOdas estas lCnt.:wvas o Govemo do Estado do Parà. assrsle de
longe a IOdos os novos acome:::rmentos. sem ter um reoresentanle seu d~retamente
envorvrco nas a1uar~ ~oc:ações E rrancamente favoravel à Implantação co prOJeto
de m1neraçâo mdustnal (ProJelo Serra Leste) d;a Vale do Rio Doce. mas quer parcerra
do Governo federal na busCa oe uma solução efetJVa para os ganmperros, em
espeoal nas areas de trabalho e socral

-PREFEITURA DE CURIDNÓPOLIS
A grande vontaoe do preferto ce CurionCpolis e da g~e ma10ria dos
seus moradores em ver uma Mrneraçâo Jndustnal em seu temtóno com todos os
·Royalties" e benefioos comuns a este tido de empreendimento, somados ao fato da
Vale jà ter realizado vârias obras sooa1s na Sede do Munidpro (e nada em Serrn
Pelada) e ao fato de ser Senõ Pelad3 um endave regronal dentro do Parâ por se
tratar de um território paraense onae ma1s de 80% dos habitantes são mar:anhenses.
coou umél forte d1sputa entre as auas comunidades já be1rando aos limites do ódio e
da VlO!érlCl3 fis1ca.
Muitas das ações da Prefe1tura de Curionópol1s são dirigidas pelos
tectlicos da Vale do Rio Doce e ~ contemplam, até o momento. realizações de
cunho sóoo-económlcas, no Ganmpo de Serra Pelada. que também é Distrito de .
CurionópoltS. Serra Pelada é hoje uma Canudos na Amazónia, onde a fé foi
substituída pelo sonho de um d1a ser nco com c ouro do Ganmpo. Là, o ouro é maior
do que a fê. ;xxs parece representar a Ultima trontell'3 de esperança daquela gente.
A ilegalidade de ser g:a~:-n~lf'O faz uma estrerta fronteira com a cnm1nahdade advinda
da poss1bdrdade de não ma1s POder ser ganmpe1ro!

-COMPANHIA VALE DO RIO DOCE (VALE)
-A VALE não negooa d1rettos mrneràrios. pors entende que legalmente
é detentora das mesmos:
•

• Para os Deoucaoos a VALE c:onst1tu1-se num endave de nqueza e
pode_r r.aoue1a regláo_pQuco se_r_mpo_!'l;:tncç __ ~m Q Qr@nte mtSena que gravrta e:n
tomo ao Projeto Grnnde Cara]ilS e Serra Leste.
-A condrção ce mrsena oos ma1s de seiS mtl braslielf'Os (ganmoerrost na
Serra Pelaoa e uma d1vtda h1stooci ca Umão com aouele gente e o alua! Govemo
Feoerar emcor-3 ncio te~na crraoo çsta Sltuacão. paaera humamzar a Vrla oe Serra

Pelada, combrr.ando o binómto desenvotvimento eoonõmiCO com justiça social. Mas
do que uma ação de Governo. resgatar esta divida da União com os ganmpe1ros de
Sena Pelada, será um marco na históna do reconhedrnento desta atividade
econõm1ca. como legal e Importante:
- A discussão de legalidade não tem matS sentido diante da urgente
solução sooal para os ganmperos de Serra Pelada;

- E preoso cnar mecantsmos consistentes de geração de trabalho para
aquela gente brasileira:

- A jazida de ~Sena leste• não e apropriada para garimpagem manual
ou semi-mecanizada, comportando apenas uma rmneração de alta tecnologia devldo
as caracteristcas geo-estruturais do jazlmento mtneraJ;
- Há como melhorar o Projeto Matriz Social da CVRD e criar novos
mócUos_de atividades econõmicas com geração de tr:abatho e melhores ccnciições
sõcio-econõrmcas para aquela gente. com efetiva parceria da União e Governo do
Pará:

•O Estado. em suas três esfems (Federal. Estaduaf e Municipal) está.
no momento. ausente e deve imediatamente se instalar naquela vila. que também é
um distnto do munrcipio de Curionópol~

CONCLUSÕES E SUGESTQES

-Apresentou como solução a implantação do projeto MAlRtz SOCIAL.
que objellva o remanetamento da Vrla de Serra Pelada. para Curionópchs e a
indemzação das posses e dema1s d1rertos superficiários daqueles ganmpeltOS. que
-A "jazida de ouro· d'da Serra leste..Jle(a Companhia VaSe do Rio Doce
varia de RS 6.000,00 a 7.000,00 (seis a sete mil reais) pelos direitOs de posse ·e benS- - -(VAl..E}, e o GARIMPO OE SERRA PEt..ADA constituem o mesmo espaço
ou uma pequena casa nos a,rredores de CunonOpofis com uma ~P?~a _de ~prego:
geográfico compõem a mesma estrutl.ll'3 (corpo) geológico.
- Adm1te mudanças para apnmorar as propostas contidas no Of'O}eto
MATRIZ SOCIAL inclusrve com 1mplantação de in~tura urbana na prócri:a-vi!a
de Serra Pelada e Implantação oe ações v1sando a·atação attematrvas de produção
para os moradores de Serra Pelada. em especial na agncultura e trernamento
profiSStOnai para ~3J<!mento "?.ProJetO de mmeração 1ndustnal de Serra Lest~;

__
_- Ç>o ponto_de ~ ,AAidico, _i:! __VALÇ, _tertl _19das a_s prerrogativas leçais
para explorar a nova Jazida. embora ocorra fortes indlcios de decisões legais feitas
por ãç6es fortemenle ai'ltrjuridica. Em inslâncza superior o Ministro Néri da Silveira
nega limfnar à COMIGASP, mas não revoga a existência de cfu'eilos constilucionais
que permitam os garimpeiros de ltabalharem na~~ 100ha. de Serra Pelada.

- Segundo a VALE. so admite imp!antlr e negociar qualquer solução

- ~ garimpeíros alravés de suas lidefanças. não concordam que a
Caixa Econõmfca Federal, pague o ouro re!ativo as sobras dos teores do ouro

apenas com as 1900 familias cadastradas na Vila d;s;rra Pelada, totalizando 6000
habitantes:

adquirido nos anos 80, a aluai direção da COMIGASP. segundo eles este .dinheiro
não Chegara ate os ganmpein::ls de Serra Pdada;

-GARIMPEIROS DE SERRA PELADA
-Assim:

J\LE não negocia dzrertos mlnerãrios por entender que
e certo seu. os Garimpeiros entendem que a lei
a reserva garimpeira de Serra Pelada. que fotou
uma área de
de garimpagem, a serem adminlslrados pela
COMtGASP,
e então estes direitos e que a UNIÃO pagou U$
59.000.000,00 à Vale pe!oõuro lã ex.stente:
legalmente este é
7.194, de

no

'

·

- Os Garimpeiros querem que o Exén::ito Brasileiro faça uma nova
demarcação dos marcos delimrtadores do Oeaeto de Lavra de n" 74.509n4. em
especial uma redefinição do marco geodé-sjco e ponto de amatrnçáo do otado
poligono SL1, que segundo os mesmos sotreu alterações por pane do DNPMNALE.
-A jazida de "Sen'a Leste• não é •""""'""" para ~- rnanool
ou semi-mecanizada c:ompor1ando OllOMS uma minenlção do alta tecnologia devido
8S~~~g~do-~~~-- A VALE

• Os Garimpeiros querem que o Exército Brasileiro faça uma nova
demarcação dos l1l8lC:lS deünutadores do Decreto de Lavra de n" 74.509/74, em
espeoal uma redefinição do marco geodêsico e ponto de amanação do citado
potigono SL1, que segundo os mesmos sofreu alterações por parte do DNPMNALE;
- Os garimpeiros através de suas lideranças, não concordam que a
Caixa Económ1ca Federal. pague o ouro relativo as sobras dos teores do ouro
adqU1ndo nos anos ao, ã atuaf direção da COMIGASP, segundo eles este dinheiro
não chegará ate os ganmpeuos de Serm Pelada:

mo negocia dirnitos mfrlerários, pois entende que legatmente

é detentora dos mesmos.
- Não existe nenhuma ação conjunta por parte dos governos Federal e
Estadual com vistas a resolver delinitivamente a grande questão de Serra Pelada.
•
- QualQuer solução para o problema
Pelada•, tem ~ primeiro
separar a questão mineral do gmve problema soc::iat que se fonnou naquds ~· A

-serra

diseussão de legalidade não tem mais sentido diante da urgente soltJÇão social para
os garimpeiros de Setra Pelada
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- O Projeto Matru: Sooal, proposto pela VALE. deverá ser rev•sto

e

apnmorado e pnrl"Cipaltnenre receber a Pai'Cena CIOS governos- ~estaaUãT
atem de consrderar oue todas as ações devem contemplar a-Permanoooa-Ca\lifa -dE
Serra Pelada (Orstmo) onde ela ,a se encontra hà ~ 6 éJnos. Sempre que se mstala urr
protelo de mmecação industrial na Amazõnua sempre nascem bolsões de miséria err
sua vol:a. ~ue não comg1r este erro antes da mstalação da Mina Serra leste. e
humanrzar a Vila de Serra Pelada?

· O Governo deve rever a forma de devolução,do dmh~1ro d~ s~bra de
ouro cue se encontra na caixa Econõmica Federal. e apliccí,f6 comufirtãnamenfeem
proJe:cs sOCiais de alta abrangênCia dentro da Vlfa de Serra Pelada.
- O Governo Federal não devena utotozar-se de nennuma me<llda de
p~rn

rnstalar a con(IOU1dade dos_traoalhos de ::>rospecção da VALE, poiS :Sen-a
Pelada hore uma Canudos na Arnazõr1ia. ance lá a
Canudos. fo1 subst11uida par
um sonhO de um d~a ser rico com o oura dO GaninDO. A-ifegafidãdeôeserganmpelr<l
faz uma es;resta fronte1r:a com a cnmrnahdade adVlnda da possrbriidaCe de não maiS
fürça

e

te

poder ser g:mmperro. Aqúefes brasileiros. oÇGanmpeiros: -demonstrãm -uma-rara e
exemplar tdolatna e orgulho pele ExérCitO Brasdetro e não é justo Que por urna
Sl:np!es vtla de 6.000 mtseraver..>. o nosso ExérCl:o .... enha a perder todo um
pa:nmõnro de resperto. Pâtriá e gtõria. pó{ um -j:n.JI1Ji3cfõ
OUrO. -QtJelaTYei em
pouc::os meses nem seja mats brasrle1ro

ae

8rastl1a. 31 de Julho ae 1956

noticiário veiculado na Midia, __qu_e não aponta sequer um único
àeSifit:Cd~f

Empresa

-~m

at~ação

cir:aco meses_ de

em área tão

problemãtica.
Para apoiar estas ações, a Vale instituiu uma Matriz Social,
orientada

em

proveito

da

população

loca!

previamente

----~--

-cadastrada, não importa se composta por garimpeiros ou não.
No entanto.__ ~O"lêl

t;f_Uzi3: de lide_r~s _loc:ais, _apºiadç~ por

cerca de 300 se~ui~~es. g_raç_as :_- repefiriios ~ à ínexiStênci_a do
-estado de direito na regiáo, estão
-.atividades que

milhões em

obrigando a retardar as

implicam investimento imediato de US$ 1 O

pesquisa mineral e rie

implantação das i_nstªlações da

US$

250 milhões em

Mina~Usina, ~erando

ainda cerca

deUS$ 170 milhões em impostos recolhidos durante as fases de

implantação e operação de Serra Leste.

DEPUTADO ANTÓNIO FEIJÃO
PRESIDENTE

Tais investimentos, é evidente, irão criar condições para o

N E X

A

o s

desenvolvimento econõmico e social da Região, beneficiando,
inclusive, essas próprias pessoas que, hoje, radicalizam suas
posições e se contrapõem ao trabalho.
A radicalízação parece se explicar pelo fato de serem,
estas SOO pessoas, indivíduos que

perde~.

no garimpo ou em

uma vida dissoluta, o que haviam ganho na época em que se

podia extrair manualmente algum ouro de Sen-a Pelada. Não é

justo. portanto,. que pennarteçam impedindo o estabelecimento

i) Cronologia dos Fatos Segundo a VALE
2) Cronologia dos.F.atos Segundo o D.N.P.M.
3) Çror;tologia dos Fatos Segundo os Garimpeiros
4) Decisão do S. T.F - Ministro Néri da Silveira
5) Mapa Topográfico Escala i :250.000
5) Mapa Topográfico Escala i:iOO.OOO
6) Mapa de Detalhes com as áreas de Direitos
Minerários da. VALE e Garimpeiros
7) Projeto MATRIZ SQCIAL
8) Caita entregue ao Presidenié da República pelos
Garimpeiros
·
·

do rei_nado da Lei e da Ordem em Serra Leste, unicamente em

nome de seus discutiveis interesse pessoais. ou buscando obter-

pe10

ressarcimento do que PE!rdeianl
seus

patrimõnios_pes_~~ais

·para·perdHos

Em

que_!_um

di~.

mau gerenciamento dos
conseguiram amealhar,

no-~ia-_se~jtiinte.

26/02196~

cerca de 250

garimpeiros~

Serra Pelada e Municípios vizinhos,

. representar

numa

Comissão

interdição e se

composta

pela

c-,..an v-*• Ria n.ce

fizeram

GISEW ~~Gaal PnjefoOIIro~ I.atc

Procuradoria Geral do Pará e pefa Proéuradoria Munici.pal de

~Metabtlolltu

Curionópolis.

Serra Leste ATUAUZADO

na

localidade

de

Instada

su~essão de a~ontecimentos

Serra

Pelada,

para

definir

a

quem

caberiam

os

direitos

minerãrios na região.

19.07.96
A ·seguir, passamos a relatar- a
ocorridos

a área de

acesso aos locais de sondagem em Serra Leste. Conduzidos à
negociâção, suspenderam pacificamerite · a

01111

moradores em

interditaram

Município

de

Curionõpolis, Pará. cuja concretização só se tomou possível

graças ã inexistência do estado de direito na região •
Com direitos minerãrios inquestionáveis naquela ãrea,
reconhecidos em todas as instâncias judiciais e dos quais não

por

esta

Comissão,

a

CVRO

apresentou

a

doeum"entação legal qu-:_ lhe garante, inquestionavelmente. o
direito minerário nos 10 mil hectares do Dec-:eto de Lavra.
Em 22/03/96, a POlicia de

Curionôpcit;~:·:c:umprindo
""f.i'

um

maildato de prisão da JuStiça de Pemambuco;-'prendeu um dos
líderes

dOs

"'•

garimpeiros,

AGAMENON

OE

SENA

CHAVES7

foragido quando cumpria pena de 2 anos por roubo.

pretende abrir mão, em nome até dos interesses de seus

Em 23103/96, a Vale ,convidad_a a comparecer a sessão

acionistas e de interesses do próprio Governo Federal, a CVRD

especial da Assembléia Legi$lativa. na qual, com a presença

vem se valendo de decisões judiciais - todas elas favoráveis às

do DNPM, garimpeiros e sociedade civil. discutiu o teina

suas pretensões - de sua capacidade de negociação com a

uma vez pode se constatar os Direitos Minerários da CVRO.'

população local e com a força da opinião püb.lica, formada pelo

emais

Em 10/04196, no auditório do IOESP (PA), a Comissão.
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supracitada deu por findos os seus trabalhos. Como conclusão

teodotito, 1 mira topogrâfica, 1 tripé e balizas que estavam

foi confinnado o direito minerârio da CVRO na região. EstavãiT

s-enaoutnizaaospeto-tOpog-rafó -RIA FONSECA

presentes vârios lideres do movimento em Serra Pelada.

empresa Campo . A Empresa registrou queixa na Delegacia de

Nesse mesmo dia, FERNANDO MARCOUNO. Presidente âc
Sindicato dos Garimpeiros de Serra Pelad3., em entrevista a .. C

-Policra-de--c~nonôj:iOIIs:-o-teoâotitõ-

OE OLIVEIRA, da

for-aevolvido -alguns cnas

-dep'õis a politicas locais e estes encaminharam ao topOgrafo.

Uberal", publicada no dia 11, ..exaltado e efn tom incendiário .....
, prometeu um derrame de sangue em Serra Pelada e interditar

Neste mesmo dia, o Tribunal de Justiça do Parã sustava por
-senten_ça~- -pot-_d~.z_-dias;

a Estrada de Ferro Carajás.
Na noite de 21/04/06, segunda·feíra. nova interdição da

__<? __ Uminar_

p~lo

Juiz de

então __ seu

projeto

con_çedj_da

Curionópolis em 25 de abril.

estrada. E em 23/04/96, os garimpeirOs-; conTonne-fólfãrt:aniente

--Na

noticiado pela Imprensa, impuseram a interrupção dos trabalhos

Habitacional, na sede do Municipio de Curionôpolis inaugurando

de sondagens.

uma

Com o objetivo de evitar confrontos físicos que a nada
conduzem, a OOCEGEO, subsidiâria da CVRD, e as empresas

mesma data,

~c;asa-mod_elo

a

CVRD

de alvª-_nar_:ia,

construir na_ ciQac:le,

lançou,

i_gu~l __ às __ que

se propõem a

par~ ~1§!:-~m__ cedi~élS s~m ~enhum_ ~mus

para

os moradores que Optarem por deixar-serra Pelada.

por ela contratadas, interromperam os trabalhos.

As lideranças garimpeiras, em reuniões em Serra Pelada,

Os trabalhos se reiniciaram no dia 25/04/96, por força de

fizer-am ameaças de represálias contra quem vendesse posses
benfeitorias .. à Vale_o_u a seys r:epresentantes",

uma ordem judicial em despacho liminar do Juíz de Oi:reito da

e/ou

Comarca de Curionópolis, que fez valer o já concedido interdito

em incendiar casas, dar

Proibitório atraves da cobrança de multas diârias de R$ 10 mil

procurasse vender seus próprios bens im6veis. induziram ainda

~urras

pelas paralisações, impostas ã.s lideranças locais, que decidiram

os presentes

e comandaram a paralisação.

contrariando compromissos assumidos

Em 01105196, grupos oriundos do Maranhão começaram a
chegar ao

povoado~

descumprimento

No dia 03

de maio, novamente em

Janeiro

a

falando

e outras ameaças, a quem

votarem contra a

liberação das sondas,
na reunião do Rio de

e deixando bem claro, a todos, que não existem

lider-anças confiáveis na reQiâo, coin quem se possa negociar .

a ordem judicial, repete--se a paralisação das

Mesmo sem

sondagens. Os garimpeiros abriram uma vala de 10 metros na

que

estrada de acesso ã Serra , para impedir sua utili~ã:o.

cumpridas(reinicio das sondagens),no dia 23 de maio, ocorreu

Exigiram as lideranças garimpeiros uma indenizaçãO dê ·30 Kg
de ouro para cada um dos 22.700 garimpeiros registrados na
Cooperativa, o que equivaleria a 681 toneladas, mais de quatro
vezes 0 ouro cubado pela OOCEGEO em Serra Leste, 0 que
demonstra o

primariSm~ das lideranças locais.

as

premissas

da 'primeira

reunião

estivessem

sido

__a_ -se_gunda_ _reunião_ - d,a___C_omissãa: nome_ada_ pelo MME. Os
garimpeiros retomam a mesa exigindo a posse definitiva da
jazida ou os 30 Kg de ouro Pfil'r" capita.
No dia 30 de maio, com as 13 sondas ainda paralisadas, o
-Juiz da Comarca de Curionópolis, Dr., LAÊRCIO OE ALMEIDA
LAREOO, encaminhou o processo ao Promotor local para que

Enquanto isto, a paralisação das sondas implicava no
prejuízo diário de R$

~50

mil para a CVRO(Iucros cessantes +

horas paradas das sondas).

instaurasse inquérito contra as lideranças garimpeiras, por
desrespeito a ordens judiciais

e a uma série de artigos do

~igoPenal.

No dia 07 de mai~, na sede da .DNPM, no
Rio de Janeiro, fazia-se a primeira reunião da Comissão,
nomeada pelo Ministro de Minas e Energia, para ~minar

o

~=-

....

Em seguida, a Vale

montou um escritório na Sede do

Município para negociar, com os moradores de Serra Pelada, a
venda de suas posses e/ou

benfeitorias no garimpo. mediante

problema, e que reunia representantes da CVRO,; MME, Governo

indenização imediata em dinheiro, ou troca

do Estado do Para, P_refeitura de CurionopoliS e OS, lideres

na cidade.

por casa construída

garimpeiros de diversas correntes(02 Coomigasp, 01 Sindicato,

No dia OS de junho, os garimpeiros retiveram um caminhão

01 Adegasp e 01 representante escolhido em Assembléia) •

carregado de madeira, de uma das empresas contratadas pela

Ficou decidido, nesta reunião, que os garimpeiros deveriam

CVRO, e tentaram impedir a construção de uma guarita na

liber-ar as sondas enquanto perdurassem as negociações. A Vale

entrada do canteiro de trabalho desta empresa..

apresentou, como

proposta, a

sua Matriz Social,

que as

No dia seguinte, a Delegacia de Polícia de Curionópolis foi

lider-anças garimpeíras ficaram de apresentar âs suas bases, em

alvejada por tiros,

Serra Pelada.

Militar.

No dia 18 de maio, 80 garimpeiros liderados por José
·Eiiedilson Brito e João "'Fotógrafo"

se apoderaram de um

-de

autoriã -desconheCida, fE!rirido Um Policial

Numa Audiência Pública realizada na Comissão de Minas e
Energia da Câmara dos oePubdos em Brasília, no dia :12 de
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junho, teve como resultado a constituição de 02 Comissões ,uma

Os garimpeiros apreenderam neste dia

no Senado e outra na Câmara. Ambas com os mesmos o~jetivos,
os de levantarem as questões sobre o garimpo de Serra Pelada

esteira da empresa RMS,

Uma visita a

e apresentarem suas conclusões atê 15/12/96 .

tentaram

incendiar

concessionária

impedir

da

um
linha

01 caminhão da RMS e outro da

sea:víços à _CVRO.
1

dia,

garimpeiros

Em 24.06 garimpeiros começam a agir

empresa

Cavalcante,

'
em uma área de 100 heCtares
compradas pela Companhia na

mesmo

ônibus

da

Serra

Pelada-Curionópolis,

para

região, Joteando ileQahnente terrenos de até 2000 m2. Ao mesmo

que alguns moradores fossem à Sede do Município

negociar suas benfeilorias

mantiverám em seu

Campo e uma F·100 da empresa .Júlio Simões. Todos prestam

Serra Pelada está prevista para o dia 12.07.
Neste

e

poder ate o dia 05.07 , os seguintes equipamentos: 01 tratar de

tempo, dentro do povoado, foram construídos nos últimos dias

com a CVRD. Os passageiros,

cerca de 15 novos barracos. Eles serviriam de argumento aos

assustados, desistiram da viagem. Incidente idêntico iria se

moradores de uttima hora. interessados em se habilitar â

repetir dois dias depois, agora já com ameaças de incendiar a

indenização que a Vale vem oferecendo à população de Serra

sede da empresa .. CAMPO".

Pelada previamente cadastrada pela Prefeitura de Curionopolis.

Em meados de junho, a Vale já havia negociado com mais de

O ônibus da empresa Cavalcante foi liberado na manhã do dia

30 posseiros de Serra Pelada, que preferiram ser iridenizados, e

27.06. sobre a condição de levar 300 garimpeiros para uma

o Delegado de Curionópolis anunciava
na área.

líderes garimpeiros

a próxima indiciação dos

manifestação em Curionópolis.

As 13 sondas continuaram

Em 28/06196 o Tribunal de Justiça do Estado ,do Pará julga a

paralisadas.

liminar dada pelo Juiz

No dia 19 de junho, simultaneamente, a Vale iniciava o
pagamento

das

posses

e

benfeitorias

de

Serra

Pelada

tratar de

uma

empresa

contratada

desmontava

Curionópolis que havia sido suspensa

manter a liminar que determina a desobstrução dos acessos à

negociadas na agência do Banco do Brasil de Parauapebas, e
um

d~

pelo Desembargador Stêlio Menezes e por 3 votos a zero, decidi

área da

as

Companhia

e 0

prosseguimento

de trabalho de

sondagem de ouro em Serra Leste. Ate a

respectivas casas.

relatório,

O tratar foi paralisado pelos garimpeiros no dia 21 de junho.

o

emissão deste

Juiz de Curionôpolis não havia notificado as

lideranças garímpeiras sobre

a decisão do T JE.

Na véspera, eles se apoderaram de uma cãmera de vídeo que
A Liminar também estipula a multa dez mil reais por dia de

filmava na região, devolvendO:.a posteriormente.

paralisação.

Na manhã do dia 21, a primeira sonda começou a operar na

Enquanto isto, o escritório em Curionópolis já possuía mais

Serra. Na manhã do dia 22, 25 pessoas lideradas por ATAUBA

de SOO Registras de Chefe~ de Família moradores de Serra

DA SILVA LEITE • '"falando em nome de 150 g2:rimpeiros.. ,
pressionaram para que as sondas fossem paralisadas, fazendo

!

ameaças ao pessoal da CVRD.
Na manhã do dia 22 de junho, como as sondas não foram
paralisadas, as lideranças locais obrigaram a

paralisá-las,

retendo consigo dois empregados por cerca de quatro horas,
submetendo-os

a

agressões

Pelada. que se inscreveram

para venderem suas posses e

benfeitorias, para poderem sair pacificamente da área, com

fis;=as.

humilhações · e

perspectivas concretas de se instalarem em outras cidades, ou
mesmo em Curionôpolis. O numero de contratos efetivamente
firmados, atê meados de julho, entre a Vale e as famílias que
residem no povoado jâ. ultrapassa a barreira dos

Em 07.07, cerca de 1,2mil

constrangimentos. Com a parada de to\:las as sondas, os dois

empregados foram liberados.
Na manhã do dia 25. novamente as lideranças garimpeiras

'!20~

pessoas acompanharam uma passeata em Curionópolis que
terminou com uma grande manifestação em favor do Projeto

seqüestraram nove funcionários de empresas c~ntratadas pela

Serra Leste. O evento foi organizado pela Associação Comercial

CVRD e 20 pessoas da comunidade local que regressavam da

da cidade, com o apoio

sede do Município de Curionópolis, onde acertaram os últimos

das Mães, Agência de Desenvolvimento. União dos Estudantes ,

detalhes para ingressarem no programa social que a CVRD

a Igreja Assembléia de Deus

propôs aos garimpeiros,

Começa a circular na cidade um abaixo--assinado apoiando a

mantendo-os em cárcere privado até a_

madrugada de 26, quando eles foram liberados.

dO Movimento de Jovens Cristãos,

Clube

Madureira e empresários locais.

implantação do Projeto.

O motorista da Empresa Cavalcante (que explora a linha de

No dia 12 de julho ocorreu em Serra Pelada a visita

ônibus Serra Pelada-Curionôpolis) foi mantido em poder dos

programada de uma comissão de parlamentares, ton;nada pelos

garimpeiros para que não pudesse transportar as famílias da

Senadores Ademir Andrade ·PA, Emandes Amorim·RO e Edison

comunidade local a Curionópolis, para negociar seus bens

Lobão--MA, os Deputados Federais Giovanni Queiroz • Josê

imóveis com a CVRO, sendo libertado na tarde do dia 26.

Priãnte e Paulo Rocha do Para, Sebastião Madeira--MA e Antônio
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Feijão--AP ,além de Deputados Estaduais . A comissão recusou·

topogrãficos

se a parar na sede do Município onde a 1 população local

acor:npanhada por equipe composta por representantes dos

aguardava os congressistas com o objetivo de entregar
abaixo-assinado

realizados

pela

firma

Tramontella

Ltda,

o

· garimpeiros, do ONPM e da CVRO, fica constatado que o

que neste momento ja acumulava 18.500

Garimpo de Serra Pelada estava situado dentro da área de

assinaturas em favor da implantaÇão do Projeto Serra Leste. No

Lavra da CVRD. O citado Oficio terminava dizendo: .. A

povoado de Serra Pelada haviam entre 3 ~ 5 mil pessoas os

conclusão, como era _esperada, concluiu como indicavam

aguardando. De forma geral, os parlamentares discursaram em
favor

do

movimento

continuarem

garimpeiro

mobilizados,.

entusiasmando-os

mesmo

as

contra

a

a tu ais

No dia 15'.07 um grupo de

detenninações da justiça.

nossos pareceres, que colocavam o garimpo de Serra
Pelada dentro do perímetro da área de lavra em questão".
~ma

A questão do marco Sl1 foi motivo de

ação judicial

impetrada pela Cooperativa dos Garimpeiros em 13 de

aproximadamente 15 garimpeiros, cinco dos quais armados com

novembro de 1984\e julgada em última instância pelo então

espingardas calibre 12 • fechou os acessos dos funcionários da

Tribu_naJ Federal de_ Recu(SQ_S em_ 1.98_7 a

Vale .Para bloquear a estrada, os garimpeiros cortaram uma

Decisão esta publicada no Diãrio da Justiça de 20.08.87 na

castanheira, fazendo-a tombar na pista. Depois do bloqueio, os

página 16.598

infratores

_f~vQr

da CVRD.

se retiraram deixando 02 homens armados no IOC;al. ,

Nova ocorrência policial foi aberta

11 - Quanto

Em 17.07 o Juiz de Direito da 3# Vara da Comarca de
lmperatriz(MA), José Goncalo de Souza Filho, concedeu interdito

sentença

à

da Juiza

Federal,

foi

refonnada,

posteriormente por decisão do Tribunal Regional Federal de
22 de abril de 1992

proibitório a Vale contra os líderes garimpeiros que ameaçavam
sabotar a ferrovia Ferro Carajás.

Em 19.07 uma comissão de 21 representantes da sociedade

Recentemente, lideres garimpeiros estão buscando contatos

civil de Curionópolis visitaram a Assembléia legislativa do
Estado

com autoridades nacionais de opinião, alegando:

e

o

Palácio

reestabelecimento

do

Governado

reinvindicando

o

do estado de direito no Municipio. Em

paralelo uma outra comissão de 95 garimpeiros correm os

1-

Que a CVRO teria retirado, e_m Serra Pelada. o marco do

escritórios de vários pariamentares em Brasília.

vértice geodésico SL1, a que se refere o texto do Decreto
de

lavra

74.509/74

que

pennite.

por

seu

memorial

descritivo, fixar-se fisicamente no solo o perímetro do
quadrilâtero de 1 O mil hectares em que a Vale detém

CVRD no local tem sido

Como se vê, a atuação da
continuamente prejudicada

p~la

ação intransigente de um grupo

direitos minerários em Serra Leste. alegando tambem que a

remanescente do garimpo de Serra Pelada que9 em nome de um

Mina e o garimpo extinto se encontram fora dessa área.

suposto

direito

lavra na

de

região,

de

forma

nenhuma

reconhecido pela Justiça, provoca sistematicamente conflitos

IJ ... Que houve uma sentença, exarada por uma Juiza Federal de
Brasília, sobre duas ações populares impetradas, a primeira

pelo Dr. Sérgio Alberto-..
da Seccional da OAB

Fc_razão

com o pessoal da Vale, impedindo inclusive seu trabalho no

local.

do Couto, atual Presidente ·

~~ Para e. Pfr

diversas vezes. como

Essa situação não só tem trazido prejuízos para a CVRD,

nesta., representante da Cooperativa dos Garimpeiros de

estimados em ·mais de R$

Serra Pelada .. Coomigasp9 solicitava a devolução aos cofres

julho

6 milhões no período de fevereiro a

, devido à paralisação forçada de seus trabalhos de

públicos de uma indenização paga a tlfulo .·de lucros

sondagem em Serra Leste, mas tem prejudicado também a

cessantes, pelo Governo Federal, quando Cedeu em 1994,
por tempo limitado., o ex-garimpo aos garimpeiros, e a

população

segunda ~to Dr. Zalmino Zimmennann e outro, que versava
sobre o mesmo motivo.

;ue

vive no povoado em condições de extrema

miséria. Para atender a esse aglomerado de cerca de. 6.800
pessoas a

CVRO

elaborou

um

projeto

social

de grande

abrangência, com reflexos no desenvolvimento de toda a região,
e que s6 não foi air.da implementado devido às ãrticuldades
criadas por esse mesmo grupo.

Em resposta a estas alegações cumpre-se expor que:
1-

No ano de 1984, o DNPM, por Oficio 02109/1190/GOG DFPM de 11 de maiç. assinado por seu Diretor Geral, Dr.
Yuan Barreto de Carvalho, dava conta que em trabalhos

A CVRO está fazendo a sua parte. lutando com as arinas de que
dispõe: a Justiça, a
sociedade.

negociação

e

a

busca do apoio da

-----------------.~~~~~~~~~
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Superintendência
Metais Nobres

jCompanhia
'
i V ale do Rio Doce

Serra Pelada
Conjunto Serra Norte

KM-16

PARECER N"283, DE 1997
I

Da Comissão de Serviços de lnfra-Esliurura, sobre a
Emenda de Plenário, aprasanlada em turno suplementar
ao PIOje!o de Lei do Senado n• 348- de 1991, de autoria
do Senador Nelson carneiro, que "dá nova redação ao
art 9" do Decreto-lei n' 3, de 27 de janeiro de 1966, que
disciplina as relações jurfdicas do pessoal que integra o
sistema de atividades portuárias•.

RELATOR : Senador ROMERO .RJCÁ

Vem a esta Comissão, pam exame, a Emenda rf' 1, de PSenilrio,
opresontada, em turno suplomerrtar, pelo lluotro Senador G<non Camata, ao Projeto
de Lei do Senado o- 348- Substitutivo-, de 1991, que -oá nova redação ao art. 94
do Doc:nolo-IGi n" 3. do 27 do jllnolro de 1966, que disciplina as re!aç6es juri<fic8& do
pessoal que integra o sistema de atívidades portuârias'.
·

A Emenda visa a a1temr a ementa e o art. 1e do Substitutivo ao
PLS 348191, sanando vfcio fonnal vez que o texto faz remissão a uma norma já
revogada

A alteraçio proposta não altera o mérito do projeto, sendo
apenas modificada sua redaçêo visando sua atualim;ão.

Opinamos, po<tanto, favoravelmerrt& à Emenda n" 1. de Plenário.
1GCOI1l911Cf81 tdo sua aprovação pela Comissão.

•
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Sala das Comissões. em 06

LEGISLAÇÃO CfTADA
ANfXADA PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
"§ 3- Occn-endo moti"' relevante de inte~ pua a SCCUn.DÇ&
nacional, poderá. a autoridade- compet.eote soUcltar o a1astsmeoto do
emprepdo do ser'Yiço eu elo local cte trabalho, sern que R eon!t&UM a

DECRE'I'O-LEI N. 3 - DE '27 DE JANEIRO DE Ul6ó
DbdJ).IIDa u rd&ções juricücu do pessoal que- lntens o JlistemA de atiri·
dades portuãrias; altera disposições ds. Consolidaçio dJ.S Leb do Trabalho

~ do contrato de t.ra.bclho".
"I 4" O &ta.stamento a que se relere o parãera!o antarler' sert
solicitado peL. autoridade competente t1.inltamente ao emprepdor, em
~taçlo futldame:a~ com auc:ti6ncia da Proc:undorii.L RcP>
cal do Trabalbo, que proYl~ dc:5de logo a lmtaW;:lo elo CIOIZll»

e dá ouuas pJ:"''''idioc:i

.Art. 1• O tnb&lho na lirea pol'I:Uéia seU dado pre!ererodalmente ao trabaJ.h.t..
dor sfnctkallndº,
ArL 2" Todo tm'ballWI.or das lireas portuária e mariUma terâ ~
te m.atr1cul.a profissional na Delepc:ia do Tnbalho Marltbno. sendo vedado o
.m:dclo de qu.alque:r aUv1dad.e a qtlml nio diçuur de tal rec1;stro.
Art.. :t" O .I.OnJstro do Tnt.lho ct ~~ SociAl. em !aoe da rep~ta
çl.o do Delepdo do Traba.U:Io J4aritimo, poder& suspmder ou casar a matricula
pt'011U1cnal do trabllhador portuário ou maritimo, como dec:orrtncl& da pl'áUca
ou ea:rc:Sclo da atiridade$ contmrtu ao IDtcrtsse ll.l.dot:aal.;
J 1· O Dclepáo do Tra.b&lbo Karlt1mo poderá suspecder, 'PreTenUYamente.
& mat:ricu1& prof155:1cnal, com recurso, •ex: oUidG·, pan. o Mllllstro do Trabalho

e Pnmd6Dda SOda!.
l 2" AD mc:amiDbar o ~. o Delepdo do Traba!ho Marltimo no prazo de5 tdDoo) dJa.s. úrdl; Jnsl.ruiri o prooet:SO com. os elemento$ informativos nec:es·
aúk::-. .a .Julpm«lto da autoridade .uperlor.
§ 3" A suspensão ~ lnclependeutemen~ de InQUérito serâ de 00 (DI>
nnl&) dias. apllcada pelo Mlnist.ro.

di§

.art. 4' Pu& efeito de eassaçio ds. matrleulA e no c:uo de estal:JWdade. .n.
~ iDqu.!rlto administ..""StJ..o n.a. Delepcl.a do 'IntMilho Marlumo. a.uecu·
nado o diri:Uo do' defesa do acusado e fixado o prazo t1e 60 lcessezlt&) dias paa a

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

· l 1• Ao diiCtJ:rm1nar a auapensio, o Delepdo do

cuo.. ~ deld.e qo
1 2"

~

l.taritimo, := mr o

hWaurU o inqu6rtto administratl'JO.
o Kmbtro de Estado ter"i :30 (trinta) cUas pe.n. proferir sua

deciüo.

tente lnQuêrlto acl.mini$t.raU't'O•,

"'§ 5" Durante oc p:1meiros to (noYer.lla.l dl.u déae
o emprep<io eolltlnuarâ percebendo sua ~·:

~to.

A..""t. 11. Seri. con&idendo .atentatório ir. seeunn.;a naclonal, a.rora out:oa
caso& defizlid05 cm lei:
•

al InstJpr,

~r.

d1rtiU' ou ajudar a paralbao;:lo de sert1«11:

-pdhUco&

ou nio ou de abutedmento:
b) Jnr,Upr, pU:bllcamente ou nlo, desobecll&w:la coleUt"& ao cw:nprimentO de
ld de ordem pllbl1ca..
Art.. 12. Ao srt.liO 482, d& Col:lselldaçio das Leia do Trabalbo (~Lel n.
5.452, de 1' d• maio de 1"3), lne1ua-&e o secWnt.e parãgraro Wlk:o.
"'Puárrafo 'llnlcO. Coc.stitul l~te justa causs. pua dlsJ)CUI.
ele emprep.do, a prât.lca, devid.amente oomptovada em icquérito ad·
mln.l.str&Uvo, de atos atentatórios a. ~rança nac;?n&l"'•
.Art.. n. O a.rt1co 5211 da COnsol!daçlo da Lels do Trabf.l.bo "PQA. a toe: & _..
pinte redaçlo:
.. Art. 528. Oco:ft:ftdo cl:1ssfd.1Q ou circualtlDdas que perturbem o
fuDdaDament.o de eaticl.ad~ sin<Uca1 ou moti\tos relevaDtes de &e~U·
:r&lJÇI. nadonal, o K1nistrc do 'I"rabalbo e Prerld.!Dcl.a Soc1sJ JIC)deri
Dela intenir, por .lntoe~o de Delepdo ou de .hmta Intene:atara,
eom atr:l.bWQOes pan. &dminhtri.·la e ex«:t~t&r ou propor as mecüdu
~ para Don:nallJ:ar.lhe o fWJeionammto".
Art. li. O Poder EM!cu~'I'O ~ os d.ecretos e demais atoc; neoe:uú1os .ao
CWilp:rilnoellto do presente Decmo-Lel
A:t. 15. Re'l'opm-se as c1isposições em contrârio. entn.nclo bte Decreto-Lei
em 'l'icar na data de sua publicaçio.
·
H. c.tdlo Braaco - PJ"Scieiltoe ela Rep1lbUca.
concoctSdDf;

LEI N. 8.630- DE 25 DE FEVEREIRO DE 1993
(!ispõe .abre o regim~ jurídico da exploraç&o dos porta. orcanlzados
e du insiala.çõel: põrtuá.riaa. e dá outra providenclas

-·-

Art. 1' lkftri. Junto b ~ portuárlu, una lnspetor mbordina·
do ao DBiep.do do TrabeJbo Maritimo a qW!m l..tlewnb!r( TerWcu o cumprtmcnto
du .aormu lepis e' p'romover a d.l..sclplina ns. ~ do b'al:alho nu jn:a

Art. to As contribufçóe:s de previd&:lcla 50clal, Quota de prnldi&Dcf& e 6mla
fi.::ais QUII ftlt&!rem a6bre as :m:ntm~eraç6ea de tra~ d& orla. martttma
ou portutria ~ recolbidas <Uretamente ~os usuânos dos serrio;cs.
Art. v- Aa CUUdas portuárias; como fOrca de policiamm:Lto, 11cazn aubol'di·
nad.U -.os c.plttes dos Portos, \'eQada aos seus J.atecrantes tOd.a e qualquer 'iJl·
~ 011 aU'ridM1e.de caráter siod1caL
•
" 11~ Ao CIOilCI!II:Stonirlo caberá • n:spom&bWdade de rotina
escalaçf.o.·em·
ptfco e morimeataçlo do paso.l da EUUdL
§ :• A Guarda Portutrb. continuam secdo paga pelos'~. duen·
do, para. tamo. o Dep&rtamento Nadonsl de Portos e Vt.as Na?e(áveis, no dJculo

n..

os neoe=árlos l'CCilROS.
ut!co 472 da Coasolidaçio c1a:1 I.ets do "l"r'.t.lbo ( Dacreto nUmaro ·

dai tarifu., prner

A.rt. 10. Ao

5.'52 c·>. de 1' de maio de 1S43J, acresc.entem-se os setuJ,ntes

~os:

.

- ..Azt. '16. Ficam re\'Opdo., também. a. Dec:retol: n. Z(.aU, de 1• de jQnho de
1934. 24.-c.47, de 22 de junhc d(! 1934, 24.608, de 29 de junhG de 193-l, 24.611, de 29
de jucho de 1934:, e 24.599, do 6 de junho da 1934;: oa Decnltoa·I..GW nL G.46()(Wl, de
2 de maia de 1944 e 8.-43900, de 24 de dezembro de 1945;- Leia na. 1.561trl, de 21
de fcw:reiro de 1952, 2.1W"l, de o4 de jan.ei.to de 1954, 2.191<1l, de 6 do 11W:'Q0 do 195-C.
e oC.'J27<10l, da 27 :ie ap~tto d(! 1962; O& Decretoa·Leia DA. 3(10, ele 27 de janeiro de
1966. ~.de" do abril de 1966 e fi303l, de 26 de: dezembro de 1966; a Lein. 5~q.
do 10 de qo.to de 1968; 011 inciao& Vle VII do arti&Q I' do Dec:zUo..IAi n.. 1.1.(3(1'),
de SO de deumbro de 1970; u LeU; na. 6.,222<1tl, de 10 de julho de 1976 • 6.9l.(Ct'l),
de 27 de maio de 1981, bem como u demaia dillpoaiçõu em oontririo.
Itamar Franco - Pre.ideate da República.
Alberto Goldman.
Walter &rem.
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O .SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O
expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Ao
Projeto de Lei da Câmara nº 42, de 1993 (n2
6.221/85, na Casa de-erigem), à Proposta de Emenda à Constituição n2 62, de 1995,: à Proposta de
Emenda à Constituição n2 66, de 1995 e à Proposta
de Emenda à Constituição nº 20, de 1996, cujos pareceres foram lidos anteriormente, de acordo com o
disposto no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, combinado com o art. 4 2 da Resolução nº
37, de 1995, fica aberto o prazo de dois dias úteis
para interposição de recurso, por um décimo dos
membros do Senado, para que as matérias continuem sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência comunica ao Plenário que, uma vez findo o prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do
Regimento Interno, sem interposição do recurso ali
previsto, determinou o arquivamento definitivo do
Projeto de Lei do Senado n2 81, de 1996-Complementar, de autoria do Senador Roberto Requião,
que extingue a Comissão de Valores Mobiliários CVM.
Fica prejudicado o Requerimento n2 206, de
1997.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho
Jorge.
O SR. COUTINHO JORGE .(P..SDB-PA. Pronuncia o seguinte discursos. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, qualquer governo se impõe frente à sociedade, em função de suas propostas, de suas teses, de suas reformas, de suas políticas que alteram o comportamento
dos agentes econômiOOS. e socia\S. mas, sobretudo,
em função de suas ações concretas e dos investimentos que visem alterar a realidade sócio-econômica em favor do desenvolvimento econômico e social
da comunidade.
\
O Governo brasileiro tem proposto' mudanças
importantes, refom:ms significativas, sobretudo na
área econômica. bem como realizado politicas seloriais e regionais, principalmente, após uma preliminar avaliação da execução do Plano Plurianual no
ano de 1996 ·face a que nós fomos indicados pela
Comissão de Plano e Orçamento do Congresso Nacional para relatar a execução e a implementação
desse Plano Plurianual no exercício de 1996.
Quero trazer algumas considerações, algumas
reflexões a esse respeito, entendendo que a reelei-
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ção aprovada esta semana pelo Senado, em seu primeiro turno, que, com certeza, será ratificada no próximo dia 4, será uma decisão importante para o Brasil. A partir dessa ratificação, o Governo Federal tem
que tomar algumas medidas Í!llJ)<>rtantes, 111udanças
fundamentais-na sua execução de programas, projetas e ações concretas em favor de vários setores
das várias Regiões do País.
A Constituição definiu como três os instrumentos básicos do processo de decisão na sociedade
brasileira: o Plano Plurianual, que representa a síntese das decisões em tennos de investimentos e
despesas de capital daquilo que o Governo fará em
quatro anos, portanto, prioridades nacionais; a LDO,
Lei de Díretrizes Orçamentárias, que orienta, normaliza a feitura do Orçamento anual, definindo metas e
prioridades anuais; e o Orçamento Anual, que nada
mais é do que aquela peça que sintetiza a ação do
Governo, quer no sentido das suas receitas como
despesas alocadas por setores e Regiões. Portanto,
a LDO e o Orçamento Anual dependem, pela própria
Constituição, do Plano Plurianual, um plano fundamental.

O Governo Fernando Henrique encaminhou o
Plano Plurianual em 1995, seguindo a Constituição,
e este foi aprovado em 1996 pelo Congresso Nacional. Fiz aqui algumas cn'ticas na concepção desse
Plano. No nosso entender, este deveria conter programas e projetos concretos para todos os setores e
para as várias Regiões brasileiras. Lamentavelmente, apesar de o Governo não tê-lo encaminhado o
mais detalhado possível, o Congresso achou por
bem, por algumas omissões, simplificá-lo: em vez de
apresentar projetes, aceitou a sua concepção em nível de programa. Por exemplo, em vez de dizer que
as rodovias •a•, "b" e •c• seriam executadas em um
tempo detenninado, num valor •x•, ele preferiu permitir, em uma visão mais global, programática que o
programa rodoviário, com o exemplo da Amazônia,
seria definido normalmente, tendo "X' quilômetros,
sem amanar rigorosamente as rodovias e a sua execução no tempo, ou seja, nesse período de quatro
anos. O Plano foi aprovado, mas o Congresso teve a
preocupação de amarrá-lo a um ãiSpositivo, que diz,
no seu art. 2º, que o Governo Federal é obrigado a
encaminhar anualmente a execução do Plano, e nós
temos que fazer a avaliação.
Pela primeira vez, o Governo Federal encaminha a execução do Plano Plurianual e o COngresso
Nacional faz a sua avaliação. Fui designado pela
Comissão de Planos e Orçamento para fazer essa
avaliação no primeiro ano do Plano Plurianual no
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exercício de 1996 a 1999, porque engloba o primeiro
ano do próximo governo.
Em síntese, foi, na verdade, uma mudança importante, sem dúvida. O Congresso Nacional vai assumir um dos seus papéis importantes, que é acompanhar, avaliar a ação do Governo federal através
do Plano Plurianual. Normalmente, o Congresso não
tem realizado tal papel, mas agora, com essa deliberação, vamos passar a fazê-lo a partir deste ano.
Esse foi um grande avanço, tanto da parte do Congresso como do Governo, que encaminhou um relatório detalhado, reconhecendo os seus equívocos, as
suas falhas, trazendo à luz uma série de inquietações,
que vou aqui sintetizar da melhor forma possível.
O relatório inclui cada ação do Plano, com quadros detalhados daquilo que foi executado em termos de orçamento financeiro e de metas físicas concretas por setor e por região. Em termos de meta,
inicialmente, quero lembrar que esta, na verdade,
representa uma codificação determinada no tempo.
Quando definimos um objetivo, temos que delimitá-lo
no tempo e na quantidade. Não interessa estabelecer como objetivo o desenvoMmento das rodovias
do Brasil, a melhoria da sua qualidade, é importante
dizer que se .Pretende realizar •x• quilômetros para
determinada rodovia, no tempo tal. lss() é uma meta.
Nesse sentido, vou me referir às metas contidas no plano plurianual e o que realmente aconteceu
no ano de 1996. Há um resumo bem feito nos vários
segmentos do documento, que procurarei apresentar
de forma bastante simples e didática.
O Plano Plurianual contém 121 ações, 353 objetivos e 1.157 ·metas. As. metas são classificadas,
na linguagem ·técnica, de acumulativas ou não acumulativas. Acumulativas são aquelas metas que. seriam atingidas. durante os quatro anos de vigência do
Plano. E, dessas metas, só- folj8.m realizadas integralmente 217; o restante fOi re3Iizado ·parcialmente
ou não foi realizado. O total não executado dessas
metas foi de 236, ou seja, em termos .percentuais,
36% não foram executadas, no que se refere a metas previstas para 1996. Isso é um dado significativo.
As chamádas metas· não acumulativas são
aquelas previstas para serem realizadas no exercício de 1996, e' totalizavam· 442 metas. O percentual
de não execução também foi de 36%, porque uma
meta para ser totalmente executada tem que atingir
100o/o. E, na verdade, a média das metas acumuladas e não acumuladas, em termos de não realização, foi de 36"k.
Há uma análise detalhada por setor. Estou trazendo apenas a síntese dessas realizações.
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Farei, agora, uma análise em termos de recursos, a parte financeira do Plano Plurianual de 1996.
No ano de 1996 foram destinados R$98,6 bilhões
para o PPA, sendo R$73,1 bilhões para o desenvolvimento social, que inclui R$42 milhões pagos aos
segurados da Previdência Social; R$13,5 bilhões
para infra-estrutura; e R$12 para as demais áreas.
Desse total programado, foram gastos R$84 bilhões; portanto, menos R$14,6 bilhões. Do total gasto, R$63,9 bilhões no desenvolvimento social; R$12
bilhões em infra-estrutura; e R$8, 1 bilhões nas demais áreas. E o Governo deixou de gastar - isso é
importante num País que precisa de investimentos,
que precisa de projetes para mudar a realidade nacional - R$9,2 bilhões em programas sociais - isso é
muito sério -, R$1,5 bilhões em infra-estrutura e
R$3,9 bilhões em outras áreas. Ou seja, um total de
R$14,6 bilhões que o Plano Plurianual contemplou,
que o Orçamento aprovou, que o Congresso acatou
e que o Governo não implementou.
Já vimos que, em termos de metas, deixamos
de realizar 36%; e, em termos de recursos, deixamos de aplicar R$14,6 bilhões.
Vou fazer uma análise rápida de como se desenvolveram as áreas, os setores das atividades
contempladas no Plano. A área social foi a mais prejudicada. Habitação foi um dos mais fracos e apficou
somente 31% do previsto.
É importante analisar o ponto em que o Plano
mostra que, dos R$3,2 bilhões da dotação inicial, só
foram executados R$1,14 bilhão, dando um total de
31%. É bom lembrar que, dos recursos globais disponibilizados, envolvendo o FGTS, Orçamento Geral
da União e contrapartida dos Estados e Municípios,
somaram R$3,2 bilhões, como já me referi. Desses,
as parcelas correspondentes aos ·programas como
Pró-Moradia, Habitar Brasil, dependentes de recursos do Orçamento da União foram de R$381 milhões, dos quais foram executados somente R$197 milhões, ou seja, 51%.
Os programas financiados com recursos do
FGTS e contrapartidas contaram com R$2,8 bilhões
e só foram executados R$816 milhões, portanto
31% do previsto. O que é importante lembrar é que,
corno está previsto no Plano, os investimentos promovidos pelo Habitar Brasil e Pró-Moradia vão benefiCiar quase 1 milhão de pessoas, sobretudo nas Regiões Norte e Nordeste e, lamentavelmente, não foi
implantàdo a não ser em uma proporção de 31%, o
que mostra que, na área de habitação, o Governo
tem uma dívida muito séria com a sociedade brasileira. E é por isso que o Governo Federal, agora,
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está mudando as suas políticas no setor, tentando
alterar esse quadro negativo do PPA que o próprio
Governo reconhece.
Outro aspecto importante é que a assistência
social aplicou 58%; a Previdência, 92% dos recursos
- é claro que, sendo a maior parte, dos benefícios da
Previdência. O maior atendimento a' idosos e crianças atingiu 44% das metas - um índice muito baixo
para uma área Ião carente. A educação teve um
bom desempenho com 78% dos recursos; a saúde
atingiu 84; a agricultura, 65%.
Mas o que é importante é que os setores que
mais aplicaram, que mais atingiram as metas foram
os recursos da infra-estrutura. O setor de energia
atingiu 96%, uma realização muito boa, não tenho
dúvida nenhuma. A área de comunicação chegou a
100%. No entanto, a área de transporte, importante
sobretudo para as Regiões Norte e Nordeste, atingiu
-----55%.
.

E é importante fazer algumas considerações a
esse respeito. Na área de transporte, do valor de
R$2,7 bilhões, só foram aplicados R$1,7 bilhão, ou
seja, 55%.
Quero lembrar, também, que, de forma clara, o
documento do Governo que o Congresso está analisando mostra os vários subprogramas da área de
transporte importantíssimos, corno é o caso do controle e segurança do tráfego rodoviário, a construção
e pavimentação de rodovias.
Nesse item, de R$1,97 bilhão, o Governo aplicou aproximadamente R$605 _milhões - menos da
metade dos recursos.
Não quero entrar em maiores detalhes quanto
ao conteúdo dos vários subprogramas, corno conservação de rodovias, restauração de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e terminais. Em alguns deles, as metas foram cumpridas, mas a média nacional das várias regiões levou a qu~ as metas e os recursos só atingissem 55%.
No caso da Amazônia, e particularmente do
Pará, temos rodqvias importantes em; condições
ruins de trafegabilidade, corno a Santatén'l-Cuiabá, a
BR-163, a Transamazônica, a BR-222, q"ue une a
Belém/Brasnia à PA-150. Inclusive, semana retrasada, estive lá e passei a noite com o carro atolado na
rodovia. E é uma rodovia que teve recursos contemplados em 1996, os quais, no entanto, menos de
50% foram aplicados, consoante projeto aprovado.
Recursos do Plano Plurianual existem. O Congresso aprovou, o Governo tem em caixa esses recursos e não os aplicou corno estava previsto._ E o
próprio Governo reconhece a não aplicação de re-
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cursos importantes em investimentos no País. No
setor de recursos hídricos, por exemplo, só foram
aplicados 51% - setor importantíssimo para o Nor·
deste - e, para o meio ambiente, 41 %.
Fizemos uma avaliação geral não só da execução orçamentária e financeira, mas da execução físi·
ca dos vários projetas do Plano Plurianual. O que é
importante é que o Governo reconhece este doeu·
manto, que virá, evidentemente, à consideração da
Câmara e do Senado. Estamos, na Comissão de
Planos e Orçamento, fazendo uma avaliação técnica, programática e política deste documento. Estou
trazendo apenas as linhas básicas das nossas inquietações com a análise que é feita, pela primeira
vez, no Congresso Nacional. O Governo reconhece,
por declarações do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, que, apesar de ter recursos, o Governo
não conseguiu aplicarpelo menos 90% go que estava previsto no Orçamento do _Plano Plurianual. _O
-que significa que afgumá q:ilsa está acontecendO na
área da execução, do gerenciamento.
_O que é muito importante é o Governo realizar
um diagnóstico para saber as causas da não aplicação dos recursos, fazer uma auto-avaliação. Temos
que fazer uma avaliação dessa situação no Congresso Nacional, mas isso cabe principalmente ao
Governo e o próprio Ministro Antônio Kandir já fez
uma análise para a imprensa reconhecendo que
36% das metas previstas no Plano não foram viabilizadas em 1996. É importante que o Congresso analise este fato, é importante que o Governo reconheça
este equívoco.
Como falei no início, a reeleição estã praticar:rn;!nte aprovada. Nós vamos ratificá-la no dia 4. É
necessário que o Governo Federal mude a sua estratégia gerencial, a sua estratégia de execução de
-:: ··planos, programas e projetas. Não é sufiCiente ter
·- -políticas, discursos bem feitos, programas, planos
aprovados pelo Congresso que, na verdade, não
são executados como está previsto.
O que temos que fazer, portanto, é uma avaliação séria. E, a partir-da definição do dia 4, o Governo tem que repensar a estratégia de execução das
propostas que tem, propostas boas, positivas, mas
que precisam ser efetivamente implementadas.
A fase de execução, que envolve capacidade
de gerenciamento, está um pouco frágil no Governo
Federal. O próprio Presidente reconhece isto, mas é
preciso tomar uma decisão a partir do dia 4, Precisa
ser acelerada a realização das propostas contidas
no PPA. Recursos há. Temos o Plano Brasil Ação que
sintetiza 42 projetos prioritários. O Governo estã imple-
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mentando esses projetas, mas os 42 projetas não
refletem as decisões tomadas no Plano Plurianual.
O Governo tem que dar atenção aos outros
projetes que estão contidos no Plano Plurianual e
que atendem a vários setores, como o da habitação,
por exemplo, que teve um rendimento, na prática,
muito baixo: somente 31% dos recursos destinados
ao setor foram aplicados em 1996.
Assim sendo, o Governo tem que mudar o seu
comportamento em relação à execução, à fase de
gerenciamento, à fase de fazimento das suas propostas, dos seus programas de investimento, das
suas ações, a partir de 1997.
Para concluir, quero lembrar que a luta em favor da mudança no gerenciamento é crucial. O Congresso deve lembrar o Presidente Fernando Henrique Cardoso, para que Sua Excelência possa cumprir o seu mandato da melhor fonna, fazendo as refonnas, implementando as suas políticas, promovendo as grandes mudanças no País, que é preciso que
pelo menos 90% das metas contidas no Plano Plurianual de investimentos, que sintetiza prioridades
nacionais, regionais e setoriais importantes, sejam
cumpridas. Na área da habitação, por exemplo, na
rodoviária, na de hidrovias, e, sobretudo, na área social, no sentido mais amplo, que foi o segmento que
sofreu problemas mais graves em termos de não
execução.
O Governo reconhece essa falha na execução.
Mas reconhecer apenas não é suficiente. É uma precondição. Uma mudança no comportamento do Governo em relação à fase de execução das propostas
ajudará a mudar a situação difícil por que o Brasil
ainda passa em vários segmentos setoriais e em várias regiões do Brasil, particulannente as Regiões
Norte e Nordeste.
Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, eram
essas as considerações prelimiJ?ares que queria fazer, como Relator da matéria, como Relator dessa
avaliação que fazemos, pela primeira vez, no Congresso Nacional, da execução de um plano importante, o Plano Plurianual de lnvestimentbs, que define as prioridades dos quatro anos do Governo.
Espero voltar a este plenário com um pron~~
ciamento mais detalhado e com a proposta de que
algumas metas têm que ser revistas. Isto é papel da
Comissão de Planos e Orçamentos, é papel da Câmara, é papel do Congresso Nacional. Temos que
rever isto neste ano para que possamos ter 1997 e
1998 como dois anos de maciças ações e investimentos em favor do desenvoMmento econõmico e
social do País.
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Eram essas as considerações preliminares que
eu queria trazer à consideração desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Cartos Patrocínio} Concedo a palavra ao Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, a Federação do Comércio de Brasília realizou, nos dias três e quatro de abril últimos,
uma pesquisa de opinião junto aos habitantes do
Distrito Federal sobre a evolução da qualidade de
vida na Capital e suas esperanças para o ano 2000.
Esta poderia ser mais uma pesquisa aferidora
do mercado consumidor, o que estaria perfeitamente
de acordo com os interesses imediatos de uma federação do comércio.
Contudo, o tema pesquisado extrapola em muito tal motivação. Há nele substância mais que relevante para a reflexão de todos quantos habitam, trabalham ou simplesmente gostam de Brasma e seu
entorno.

A pesquisa buscou enfocar pelo menos alguns
dos aspectos fundamentais da vida dos brasilienses
e seus vizinhos, o que potencializa o conteúdo das
respostas obtidas.
Toda vez que alguém é solicitado a expressar
suas expectativas sobre sua vida pessoal ou sobre a
coletividade onde mora, a resposta vem sempre carregada dos anseios mais sinceros do indagado.
Foram formuladas questões sobre como se antevê a vida no Distrito' Federal no ano 2000: melhor,
pior ou igual ao que é hoje? Qual a principal preocupação do brasiliense para o terceiro milênio? Que
possíveis formas de organização administrativa seriam desejáveis para Brasília e suas cidades-satélites no ano 2000: a criação de um consórcio de muni. cípios para o entorno de Brasllía, uma administração
regional para esse entorno? Seria desejávef a criação de um novo Estado congregando o atual Distrito
Federal e seu entorno, excetuando-se o Plano Piloto
da Capital?
No quesito •preocupações t:iara o ano 2ooo do
brasiliense e seus vizinhos", destacaram-se três temas: a violência, citada por 36,5% dos entrevistados; o desemprego, mencionado por 26,9%; e a
saúde, com 10,8% das opiniões.
Paralelamente, a população praticamente dividiu-se ao meio quanto às expectativas sobre a qualidade de vida no Distrito Federal para o século vindouro. Quarenta por cento estimam que ela será melhor, e 37%, que será pior.
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O resultado da pesquisa aponta claramente
que os temas que dominam as preocupações da população do Distrito Federal estão diretamente ligados à segurança pessoal de cada um.
Nossos habitantes ainda não se sentem suficientemente amparados pelo Estado em suas mais
elementares necessidades individuais. Falta-lhes
confiança na proteção contra a violência, nos mecanismos de garantia de emprego e no sistema de manutenção de saúde.
Preocupados com os problemas de sobrevivência básica individual, falta aos brasilienses disponibilidade para deslocar seu foco de preocupação
para as questões que interessam à coletividade
corno um todo e que não necessariamente lhes toca
individualmente.
Assim é que escola, abastecimento dágua,
transporte e custo de vida situam-se no grupo das
preocupações que afligem o menor contingente do
Distrito Federal, isto é, menos de 4%.
Este é um dado para reflexão. Estamos ainda
na infância social, onde as questões de fundo individual são proeminentes sobre as de motivação coletiva.
Se isso pode parecer, aos olhos de alguns,
uma cidadania imatura, julgo mais relevante destacar a preocupação dos cidadãos com a capacidade
do aparelho do Estado de assegurar-lhes os direitos
individuais que lhes são devidos.
Em contraponto a esse individualismo, gerado
pelo instinto de sobrevivência, a pesquisa assinala a
atenção que os habitantes do Distrito Federal dão à
organização administrativa dos núcleos habitacionais que compõem Bras ma e seu entorno.
Majoritariamente eles se manifestaram favoráveis à criação de um consórcio de municípios para o
entorno de Brasília, gerido por uma administração
··
regional. -

FICa patente o desejo de que a administração
distrital seja mais integrada, harmonizando e equilibrando o processo de desenvolvimento das cflferentes comunidades que compõem o Distrito !Federal e
com ele se interagem - aliás, dentro desse prisma,
quero deiXar registrado o projeto de autoria do nobre
Senado~ José Roberto Arruda e do Senador lris Rezende, que trata da criação da região metropolitana
do DiStrito Federal.
Como diz o ditado popular •a voz do Povo é a
voz de Deus", a população sabiamente pronunciouSei' contra a criação do Estado do Planalto Central,
não ven~o nela nenhum ganho maior, quer do ponto
de ~ ,a?,ministrativo, quer do social.

A criação de um novo Estado, aliás, não é algo
que deva ser tratado apenas por meio de pesquisa
de opinião. Há que haver razões precisas e relevantes
para que a Carta Política do Pafs sejâ modificada
A divisão dos antigos Estad~
Goiás e Mato
Grosso impôs-se face à giganteSCa. extensão territorial que possuíam e à necessidade de melhor administrar Estados de menores superffcies e mais homogêneos em seu processo de desenvolvimento.
Tempo virá em que novas alterações possivelmente se imporão na divisão geopolftica do Brasil.
Certamente este momento ainda não chegou.
Quando chamada a opinar sobre o desempenho dos Poderes Legislativo e Executivo do Distrito
Federal, a população mostrou-se branda em seu jul. gamento sobre a atuação da Câmara Legislativa e
severa acerca do trabalho desenvolvido pelo Governo local. Este é um julgamento importante, pois ele
envolve a imagem dos Poderes e a repercussão das
ações que empreendem.
·
Estou convicto de que o Governador Cristovam
Buarque saberá fazer a leitura carreta das criticas
que lhe são feitas. Já a Câmara LegiSlativa não poderá achar que será sempre carreQada nos braços
da população qualquer que seja Seu desempenho
futuro. Em política, os humores do eleitorado são
sempre muito sensfveis e freqüentemente duros
para com os políticos.
·
· ·
Para encerrar essa .análise da. pesquisa realizada no Distrito Federal, creio ser importante ressalvar que ouvir a opinião .das ruas, forà ·dos perfodos
eleitorais, é uma atitude extremamente saudável
para os políticos que dirigem-este Pais. Assim procedendo, mais adequadamente Saberão servir ai:ls
legítimos interesses do povo que os elegeu.
Os cidadãos do Distrito Fedeàil já disseram
aos seus dirigentes o que QOSta!iam
ver tratado
até o ano 2000. Cabe a ésses'âiÍ'igerites dar-lhes as
respostas devidas.
· '· ·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (CarloS .. Patrocfnio)
Concedo a palavra-ao Ílobre Sena~t,.eomar Quintanilha.
.
.

de

:de

O SR. LEOMAR QUINTANIUÍA {PPB.- TO.
Pronuncia o seguinte discuiSO. Sem.
do orador.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. ·Senadores, Palmas, a capital do Estado do Tocantins, comemorou
o seu oitavo aniversário de lançamento da sua pedra
fundamental em alto estilo. Uma solenidade ~
envolvendo a sua população exultante, as autoridades políticas dos. diversos Poderes, àutoridades militares e eclesiásticas;
em uma festa de

mvisão

e o povo,
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confraternização, comemorou as extraordinárias
conquistas desSa última capital do segundo milênio.
Essa capital nasceu no coração do Brasil, com
o propósito definido de contribuir para a inversão do
fluxo de desenvoMmento deste País, buscando
atrair a atenção dos diversos níveis de investimentos
para o interior desta Nação rica e tão' promissora.
As atividades que ali se desenvolveram, numa
programação extensa, alcançaram aspectos de natureza cívica, cultural e esportiva, fazendo com que
a população, efE!tivamente, participasse desse projeto, que se tomou do povo tocantinense, já que a capital vem cumprindo os seus propósitos.
A cidade, previamente concebida, planejada
dentro dos mais. modernos conceitos arquitetônicos
e urbanísticos, vem-se transfonnando numa cidade
agradável, bonita, bem-cuidada, gostosa de se viver.
Mais do que isso: vem contribuindo para promover
uma verdadeira integração, numa região antes inóspita e muito atrasada, a exemplo do que ocorreu
com a Brasília, a Capital Federal.
Dentre as programações reaiizadas, eu gostaria de comentar. e citar um dos programas que teve a
sua ampliação marcada nessa data, que é o "Projeto
AMA 11", que significa Amigos do Meio Ambiente. O
programa diz respeito às crianças da nossa cidade,
praticamente ietira-as das ruas e dá-lhes a oportunidade de receber uma orientação cívica, uma completação alinlentar e, mais importante: ensina-as a
trabalhar, prinCipalmente na produção de mudas, na
produção de i!lSumos necessários ao trabalho que
vem sendo desenvo!vido na Capital, com sua urbanização na área:. de jardinagem, na área de arborização.
. .

É um tiabalho extraordinário, que chega a ser
comovente, ao se perceber: o entusiasmo que salta
aos olhos das.~. Sentem-se orgulhosas de
estafem partiCipando de um Prc4eto tão amplo e tão
significativo.
Além
atividades de praxe, ~das de
natureza cultural e desportiva, gostaríamos de res'que houve· o lançamerlto da pedra
saltar
fundamental de um monumento que será erguido em
homenagem á Luiz Carlos Prestes.
Por tudo.
Luiz Carios Prestes representa,
por 1,1m povo, por uma luta, por uma história, pela
conquista da democracia neste Pafs; Palmas ou Tocantins, que acabou sendo rota de sua tão famosa
Coluna, presta-lhe, rende-lhe essa homenagem. Foi
.um ato emocionante. Ali compareceram sua mulher
seús filhos, que brindaram o povo tocantinense
com detalhes e histórias de momentos marcantes,

ckiSSas

também

que

e
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momentos emocionantes e sofridos da vida desse líder politico nacional.
Palmas hoje, Sr. Presidente, reúne os Secretários de Fazenda de todos os Estados brasileiros em
mais um Conselho de Secretários, o Confaz, para
discutir a política fazendária aplicada no Pais. Certa:mente, na discussão dessa política, será abordado
outro assunto, no meu entendimento, do maior relevo - questão tributária -, uma vez que ontem se encerrou um seminário da área fazendária de todo o
País. Todos os Estados fizeram questão de estar
presentes, além de membros representantes da
União Européia e de alguns países do Mercosul,
para discutir a gestão tributária sobre o consumo, e
durante o seminário analisou-se com profundidade
essa questão.
Tratou-se de uma oportunidade de se estabelecerem comparativos com o que vem acontecendo na
União Européia em relação a esse tipo de tributação.
Isso ocorreu num momento muito interessante e
muito oportuno para o Brasil, já que na Comunidade
Econõmica Européia, onde se unem países de diversas origens, com línguas diferentes, certamente os
obstáculos seriam muito maiores. Aqueles países
estão dando um exemplo a ser seguido, certamente
porque procuram, unidos, sintonizar as suas gestões
em termos de relacionamento principalmente de natureza comercial e de serviços.
Acho que a discussão realizada nesse seminário deu-se em tomo da questão tributária e fiscal,
que hoje é praticada no Brasil, país que vive um momento singular da sua história económica. Depois de
décadas e décadas de uma economia inflacionáriã,
vivemos sob uma economia estável, com uma moeda forte, sem inflação. Isso naturalmente implica a
necessidade de profundas mudanças nos demais
agentes que. atuam no segmentos de serviços de .
País, para que, mediante a implantação dessas re'-~ ~
formas, o Brasil possa organizar sua economia e
preparar-se para crescer.
Entendo que esse seminário, não só pelo momento oportuno em· que foi realizado, mas pelo alto
nível técnico dos seus participantes, haverá de trazer contribuição significativa para o Brasil, para a
equipe econômica do Governo Fernando Henrique,
a quem certamente serão direcionados os resultados
das discussões que se ali travaram. Quem sabe,
surgirá proposta mais adequada, mais ajustada à
realidade que o povo brasileiro está a exig!r e que os
agentes econõmicos do nosso País estão a aspirar,
para que, com esses mecanismos, possam ter a sua
vida facilitada, possam organizar-se e oferecer ao
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País a contribuição de que precisa para encontrar o
seu caminho de desenvolvimento.
·
Era o registro que gostaria de deixar, no momento em que Palmas, a mais nova capital do País,
do Estado de menor economia do País, procura contribuir, de maneira efetiva e firme, pa$ que o Brasil,
um Estado Federativo, tenha delineado o caminho
do desenvolvimento e extinguido os desníveis regionais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao eminente Senador Ademir Andrade, por permuta com o Senador Bernardo CabraL
V. Ex" dispõe de vinte minutos para o seu pronunciamento.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB - PA.
Sem revisão do orador) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores,
"se o sujeito não tem casa e não consegue mais pagar aluguel, se organize para
pressionar o Governo a resolver o problema
habitacional: ocupe os terrenos baldios que
estão lá só para especulação imobiliária. Se
o sujeito está desempregado, não espere
pelo FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador), pelo Ministério do Trabalho: se organize e pressione. Façam manifestações na
frente da FIESP, na frente das fábricas que
estão fechando por causa da política econômica. E se tiver fome, faça manifestação na
frente do supermercado. Tá na Bíblia: todo
ser humano tem direito a se alimentar. Vá
em busca de comida. •
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, faço minhas as palavras do líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Tei'ra, Joã,o Pedro"'Stédile:
Acho que tein toda a razão esse bravo líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Entendo que, ao invés de considerar as manifestações
ameaçadoras, ao invés de considerar que houVe
pregação da balbúrdia e da desordem, como o Presidente Fernando Henrique Cardoso tentou fazer ontem, Sua Excelência deve envergonhar-se diante da
nossa triste realidade, deve envergonhar-se disso.
Talvez as palavras de Sua Excelência tenham o objetívo de tentar encobrir a sua culpa em relação aos
crimes hediondos que estão acontecendo no nosso
País contra trabalhadores desarmados -trabalhadores que até podem radicalizar a luta, mas trabalhadores desarmados. Temos assistido, Sr. Presidente,
neste nosso Brasil e principalmente nos Governos
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do Partido do Presidente Fernando Hen.rique Cardoso, do PSDB, a esse tipo de atitude.
Primeiro foram os trabalhadores rurais sem
terra no Estado do Pará. A polícia foi para lá a fim
de desobstruir uma estrada, por ordem do Governador do PSDB. 56 que, ao invés de usar, como
víamos nos tempos de antigamente, cassetete,
bombas de gás lacrimogêneo, usaram revólveres
e metralhadoras, e assassinaram 19 trabalhadores
rurais sem terra. Até hoje ninguém foi punido ou
culpado por essas mortes. Assistimos, no Governo
do ex-Senador Mário Covas, eminente e expressiva figura do Partido Social Democrata Brasileiro,
primeiro a uma polícia que mata de maneira arbitrária e violenta como essa ocorrida em Diadema;
segundo, a um despejo, ainda que orientado pela
justiça, evidentemente por um juiz sem nenhuma
sensibilidade, a uma polícia que faz um despejo
dessa ordem, armada com revólveres e metralhadoras. É certo que foi recebida com pedradas e
com paus, mas não é correto que tenha reagido e
assassinado três trabalhadores. Isso não pode ser
esquecido. Talvez por isso, a agressão ou a· maneira rude de falar do Presidente Fernando Henrique Cardoso ao falar em balbúrdia, em desordem.
Entretanto, Sua Excelência não fala na sua própria
falta de ação, no seu Governo inoperante e incapaz, que não alua para resolver os problemas sociais e, agora, quer jogar a culpa nos outros, encobrindo a sua própria culpa. Não assisti em outros
tempos, nem em governos de PMDB, nem em governo de gente menos séria, a assassinatos frios e
covardes como aos que estou assistindo no meu e
no Estado de São Paulo.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Sr.
João Pedro Stédile não fez nada de mais. Queria
que o Presidente Femãnclo Henrique Cardoso ou
que qualquer Senador desta Casa se colocasse na
pele de um daqueles cidadãos que estavam Já
quele conjunto; que se imaginasse um trabalhador
que não teve a oportunidade de acesso à educação;
que se imaginasse um trabalhador que não tem casa
para morar; que se imaginasse um trabalhador que
não tem emprego para sustentar a sua tamRia. Que
faria Sua Excelência? Cruzaria os braços na expectativa de solução por parte de um governo que não
tem ação alguma? Queria saber como se sentiria o
Senhor Sociólogo Fernando Henrique Cardoso, se
fosse o seu irmão que til;esse levado um 'tiro na
face, lá naquele conjunto em São Paulo? Queria que
qualquer um Senador se imaginasse pai de um daqueles três trabalhadores que foram assassinados

na-

452

ANAJS DO SENADO FEDERAL

barbaramente pela Polícia Militar de São Paulo e se
,
colocasse no lugar deles!
Sr. Presidente, tudo pode ser negociado. Se
era para tirar os trabalhadores de lá, que se fizesse
uma negociação, que se esperasse cinco dias, que
se sitiassem os trabalhadores até q1.1e eles se rendessem. Negociações têm sido feitas em situações
piores e se chegaram a resuHados sem se exterminarem vidas. Por isso, condeno a manifestação do
Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso, no
que diz respeito às questões que Sua Excelência coloca nesse momento.
Quero saber quantas casas populares construiu o Senhor Presidente Fernando Henrique Cardoso no seu Governo. Não tenho conhecimento, no
que se refere aos outros Estados, mas no meu não
se construiu nenhuma! Quero saber o que Sua Excelência tem feito para resolver o problema da reforma agrária Sua Excelência diz que assentou 100 mil
famílias nos seus dois anos de Governo. Na verdade,
este Governo nunca assentou ninguém, apenas regularizou a situação das fammas que ocuparam a terra.
Portanto, o Senhor Presidente da República, mais do
que ninguém, é o culpado pela invasão das terras. O
Presidente é um estimulador dessas invasões, porque
Sua Excelência só age depois que as ocupações são
efetivas. Não conheço ação do Governo que se antecipe à necessidade de demanda que a nossa população
tem na questão da reforma agrária
Sr. Presidente, não posso acreditar nem aceito
a manifestação de um Presidente da República que
não defendeu, muito pelo contrário, evitou que o
Congresso Nadional e o Senado da República constituíssem uma CP! para apurar o rombO do Sistema
Financeiro Nacional. Ao contrário de permitir que a
CPI se implantasse, o Presidente criou o Proer para
socorrer os bancos falidos. Quantos bilhões foram
cÕiocadoS. nas mãos desses ban\:lueiros? E Sua Excelência chegou a afirmar, ilm dia, que os banqueiros que dessem desfalque iriam para a cadeia. Qual
banqueiro está na cadeia? Quais, dos que faliram o
Banco Nacional e o Económico, estão! na cadeia?
Está todo mundo flanando, usufruindo do.roubo que
fez durante anos.
Este Presidente tem que compreender a indignação da população brasileira. E por que Sua Excelência não permitiu que a CP! se implantasse para
ÍJUnir os culpados? Agora, Sua Excelência esquece
tudo o que esta Nação tem por fazer e quer se reelegera qualquer custo!
Sr. Presidente, é denunciado, em todo o País,
a compra de votos, por Par1amentares, por R$200
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mil, praticamente o pagamento de dois anos de
mandato. E todo mundo tentar acabar com o escândalo o mais rápido possível, inclusive fazendo com
que dois dos envoMdos renunciassem a seus mandatos. O Congresso Nacional quer fazer uma CP!
para apurar os culpados" ê; mais uma vez, as bases
do Governo e o próprio Presidente tentam impedir, a
qualquer custo, a implantação de uma CPI no Congresso Nacional.
Que moral tem um Presidente corno esse para
vir a público falar contra a desordem social que está
sendo perpetrada?
Não, Sr. Presidente! Não aceitamos esse tipo
de colocação.
Queremos que o Presidente da República, que
sua base governista no Congresso Nacional, que
seus Governadores, especialmente os de seu Partido, tenham paciência com o povo deste País; tenham paciência com a indignação que toma conta
de todos e passe a agir, a trabalhar, a governar para
mudar a vida da população. É isso que estamos
querendo.
Não pensem que vamos esquecer assassinatos corno esse! Isso não é atitude de governo responsável: mandar polícia armada para fazer desocupação. Existem outras maneiras e formas de se desocupar. Para isso existe tropa de choque. Não é
mandando polícia armada para assassinar barbaramente trabalhadores, corno se fez nesse conjunto
habitacional no Estado de São Paulo.
O Sr. José Roberto Arruda - V. Ex- me permite um aparte?
O SR. ADEMIA ANDRADE- Ouço o líder do
Governo, Senador José Roberto Anuda, pedindo a
V. Ex- que use o tempo regimental pennitido a aparte.
O Sr. José Roberto Anuda - Pois não, Senador. Discordo de V.~. Lamento muito, V. Ex-, que
· é um homem inteligljrite e dedicado à sua atuação
parlamentar, perde a razão pelo exagero. Ao olhar
V. Ex- na tribuna, lembro-me daquela figura de Nelson Rodrigues, •o Turista do Vesúvio", que na ânsia
de tirar uma fotografia, chega tão perto do vulcão
que corre riscos, que tende a entender que ele, turista, é dono das reações do wlcão; e não é. Será que
V. Ex-, com toda essa violência retórica, tem consciência da repercussão que um pronunciamento da
tnbuna desta Casa tem no incitamento à violência?
Eu saj que V. Ex- é sobretudo um pacifista V. Exnão gosta, corno nós não gostamos, de reações J?Oiiciais que uHrapassem os limites da humanidade; mas tenho certeza que não concorda em tapar o sol
com a peneira, ainda que tenha tentado. O Sr. Stédi-
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le incitou à violência, sim; mais que isto: cometeu a
irresponsabilidade de dizer com todas as letras - e
eu vi, eu ouvi - que as pessoas devem invadir terras
e que quem não tem casa deve invadir casas, inclusive a sua casa, nobre Senador Ademir Andrade;
que aqueles que estão abaixo da linha da vida de
dignidade devem invadir supermercqdos. Incitou à
violência, Senador Ademir Andrade. Ora, eu, como
V. Ex!', desejo, e desejo muito, modificar o perfil dessa sociedade. É uma sociedade injusta. Não é a sociedade que nós desejamos. Os cariiinnos de transformação dessa sociedade podem ser diferentes,
mas nenhum de nós dois - e eu tenho certeza que
não é o pensamento de V. Ex!'- deseja a transformação dessa sociedade pela força, pela badema,
pela guerrilha. Nós até já defendemos esse tipo de
luta, mas quando o Presidente da República era um
General de plantão e quando não tínhamos liberdade para ter debates como esse que estamos tendo.
Alguém mais desavisado, que chegasse ao nosso
País agora e ouvisse, pela televisão, esse discurso
inflamado, poderia achar que este País não se redemocratizou, que neste País não há liberdade; poderia achar que o Presidente da República não é um
homem com uma folha de serviços prestados a este
País, inclusive de resistência à ditadura. V. Ex!' provavelmente está no exagero, cometendo o erro que
lhe tira a razão. O incitamento à violência, Senador
Ademir Andrade, de qualquer lado, não presta nenhum serviço à causa da democracia, que, tenho
certeza, tanto eu como V. Ex" somos ligados. E mais
que isso, muito mais que isso. Ao usar palavras de
ordem, jargões que até ficam bem no tempo em que
nós dois militávamos nos diretórios acadêmicos de
nossas faculdades, mas a nossa responsabilidade
no exercício parlamentar exige hoje mais profundidade de análise. Ora, Senador Ademir Andrade, tenho
certeza que o seu voto ajudou a aprovar a medida
provisória, que, pela primeira ve* neste Pafs, fez
com que os bens dos sócios majoritários dos bancos
ficassem indisponíveis. O Governo Federal cumpriu
a sua obrigação de encaminhar ao Ministé(io Público
e ao Judiciário deláe País aqueles que malversaram
recursos e aqueles que não geriram bem recursos
dos brasileiros. Pela primeira vez, neste Pafs, bancos são fechados e os banqueiros ficam pobres; ao
contrário de antes, que os bancos eram fechados e
os banqueiros iam morar nas suas mansões em Miami. Pela primeira vez, neste Pafs, Senador Ademir
Andrade, está-se tentando fazer as coisas com clareza, com tranqüilidade. E esses recursos apfJCados
no Proer, que V. Ex§ sabe, são dos compulsórios
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dos próprios bancos, evitaram o que aconteceu na
Venezuela, onde 15% do PIB foram gastos nadesgraça da ciranda financeira e da quebradeira dos
bancos. Não se tratava de defender o Banco Nacional
ou o Banco Económico. Tratava-se de defender..•
O SR. ADEMIR ANDRADE - Senador José
Roberto Arruda, pediria que V. Ex§ usasse o tempo
de que dispõe como Líder do Governo para fazer a
defesa do Governo.
Eu cedi o aparte a V. Ex!', mas não quero que
tome todo o tempo do meu discurso.
O Sr. José Roberto Arruda - Vou concluir,
Senador. Encerrando, gostaria de afirmar que é preciso que todos nós, independentemente de partidos
políticos, das diferenças ideológicas e partidárias,
que são legítimas, tenhamos noção exata da responsabilidade, da repercussão de incitamentos que fazemos desta Casa.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Em primeiro lugar, devo dizer que V. Ex!' colocou coisas que não
são verdadeiras. O João Pedro Stédile, em nenhum
momento das suas afirmações, incitou à violência,
mas mandou que se fizessem manifestações, que
as pessoas fiZessem pressão ao Governo. Sua única afirmação foi que ocupassem terrenos baldios,
que é obrigação do Governo verificar onde estão tais
terrenos para que os mesmos sejam transformados
em moradias populares de que o povo está necessitando. Agora V. Ex* não me contesta quando afirmo
que o Presidente Fernando Henrique Cardoso nunca
assentou ninguém nest~ Governo. O Presidente regularizou a situação das pessoas que ocuparam a
terra, nunca tomou a iniciativa de se· antecipar ao
fato, de aprontar e de preparar uma terra, de chamar
os trabalhadores e nela colocá-los para trabalhar.
Quando V. Ex'l diz que o dinheiro do Proer é
todo do compulsório dos bancos, também não é veráàde. Porque o Governo ~liou a sua dívida interna
para apanhar recursos e repassá-los ao Proer, pagando juros maiores do que o que está cobrando nesse programa. E se ele queria pegar alguém, mais uma
vez pergunto: por que não deixou implantar a CPI?
O Sr. Lauro campos- Permite-me V.Ex!' um
aparte?
O SR. ADEMIR DE ANDRADE - Ouço com
alegria o nobre Senador Lauro Cainpos, pedindo
que S. Ex' seja breve, porque o tema é importante e
o meu tempo é pouco.
O Sr. Laura campos - Parabenizo V. EJcfl por,
mais uma vez, estar cumprindo, como poucos de
nós, a nossa obrigação, o nosso dever de, como Senadores e políticos da Oposição, apontar as maze-
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las, os descaminhos, os absurdos que estão se acumulando sobre a sociedade brasileira. O pronunciamento de V. Ex' mostra que a consciência dos brasileiros, quer cada um de nós queira ou não, sem incitamento algum, é a própria realidade, é o próprio caráter despótico que se objetiva na nossa estrutura
fundiária, na estrutura da repartiçãç da renda, no
acesso à Justiça, na manutenção dos direitos dos
trabalhadores, dos aposentados etc, tudo isto e muito mais, desrespeitados contumazmente por este
Governo. Portanto, é a realidade que provoca, é a
realidade que coloca a fome, que é má conselheira,
na casa de mais de 34 milhões de brasileiros. São
Tomás de Aquino, santo e doutor da Igreja - como
São Thomas Morus, santo e doutor da Igreja - afirma que, a partir de determinado momento, a rebelião contra o déspota, a rebelião contra o mau governo não é pecado, não é crime, não é contravenção
alguma; é praticamente uma obrigação dos cidadãos
conscientes. E entre esses cidadãos, tenho certeza,
V. Ex' se encontra, devido ao brilhantismo e a coragem de enfrentar um Governo que possui 490 emissoras de rádio e televisão a serviço da diwlgação da
fala, nem sempre verdadeira, das lideranças que aí

estão.
O SR. AOEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
quero finalizar dizendo que este bravo cidadão merece, de todo o povo brasileiro, a maior de todas as
considerações; um cidadão que tem de ser valorizado, respeitado e de quem o Brasil tanto precisa, que
é João Pedro Stédile, além de tantos outros.
Tenho certeza de que nenhum de nós quer a
badema, que nenhum de nós quer a violê!]Çia. O
que nós queremos é justiça, é oportunidade de dignidade na vida, de que cada brasileiro possa viver
sem fome, com um teta e sem sofrimento. Esse é o
nosso desejo.
.
A·obrigação não é nossa, obrigação é dei.Governo, de ver onde as terras estão improdutivas,
tomá-las e distnbul-las para a reforma agrária. Não
queremos que tomem terras de quem, está trabalhando e produzindo. Não queremos desrespeitar o
proprietário que se esforça. que trabalha: Não queremos acabar com o empresário responsável. Mas não
podemos permitir a alienação, a indiferença do Governo diante das terras improdutivas que ar estão,
diante dos terrenos baldios das cidades, contra os
quais nada se faz, enquanto vemos o povo sem ter
onde morar, onde viver.
O que faz um cidadão que não encontra trabalho, que não encontra forma de conseguir dinheiro
para alimentar a sua famfiia? Que alternativa ele

a.
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tem? Até para conseguir o Seguro Desemprego neste País há uma série de dificuldades. Que alternativas têm essas pessoas? É obrigação do Governo
responder-lhes.
Mas, se o Governo é irresponsável, se o Governo é omisso, se o Governo é de um Presidente
que não enxerga coisas como esta, as pessoas não
têm outra alternativa senão.•.
O SR. PRESIDENTE {Canos Patrocínio. Fazendo soar a campainha.) - Nobre Senador Ademir
Andrade, a Presidência alerta a V. Ex" que o seu
tempo jâ expirou hâ 5 minutos.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Vou encerar, Sr.
Presidente.
A Sr4 Marina Silva - Senador Ademir Andrade, permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. ADEMIR ANDRADE - Lamento profundamente, Senadora Marina Silva. Teria o maior prazer em ouvi-la, mas tenho que obedecer à Presidência desta Casa.

Encerro, dizendo que não vamos esquecer esses fatos. O Presidente Fernando Henrique Cardoso, com os seus arroubos e com as suas ameaças,
não vai nos intimidar. Não vamos esquecer esses
crimes cometidos contra pais de famfiias, desarmados, em posição radical, mas assassinados pela Polícia Militar, e por responsabilidade do Governo, do
Governo do PSDB de São Paulo, do Governo do
PSDB do Pará, do Governo do PSDB do Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Isso, não vamos esqueceM
'
Havia formas de deslocar aquelas pessoas, de
desalojá-las, sem que fossem mortas; havia formas,
mas o Governo nada fez para evitar aquelas mortes.
Poderia até nos usar, as Oposições. Poderia chamar
politicas para dialogar, para negociar, para tirar
aquelas pessoas de lá Mas parece que o Governo
. quer intimidar, quer matar, e foi Q que fez. E é isso
que estamos aqui a condenar, da maneira mais vee- .
mente possível, da tribuna desta Casa.
Muito obrigadÕ.
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra, como lider, com assento no art. 14, 11, •b•,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V.

Ex' tem a palavra.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL - MA. Como Líder. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, SrAs e Srs. Senadores, a
Nação tem assistido, com preocupação, aos movi-

~
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mantos de sedição que tanto nos atonnentam nos
últimos tempos.
Imaginávamos que nenhuma posição o Governo tornaria para conter tais abusos. Sabíamos do espfrito democrático deste Governo, das suas defesas
pela liberdade, da sua quase obstinação pela legalidade, mas nós nos ressentíamos - a 'Nação toda de uma palavra do Governo, de uma posição, de
uma atitude que restaurasse a serenidade, a ordem
e os princípios de liberdade com a democracia.
Ontem, Sr. Presidente, o Chefe da Nação e o
seu novo Ministro de Estado, da Justiça, fizeram pronunciamentos contra a desordem, pronunciamentos'
finnes, porém não truculentos. Passo a ler alguns
trechos do discurso do Presidente da República:

"De uns tempos para cá (...) tenho visto com indignação o comportamento cada
vez mais ofensivo de setores inconformados
(.•.) com sua própria falta de alternativas às
nossas políticas. Parece que meu apego ao
diálogo e meu amor à liberdade têm sido
confundidos (••. ) com sinais para que as virtudes republicanas sejam atacadas.(.••) Mas
o limite da paciência e da tolerância é a democracia A democracia exige respeito e ordem. Sem ordem legítima, não há democracia.
As invasões repetidas de prédios públicos e de propriedades particulares são ações coordenadas com objetivos políticos que
constituem abusos antidemocráticos. Vêm
se amiudando incitamentos à desordem, inclusive por parte de lideranças nacionais de
alguns movimentos que suscitariam simpatia
da sociedade, não fosse sua agora óbvia
vinculação político-sectária. Isso é grave. E
tanto mais grave quanto o Governo tem estendido as mãos e proMsto negociações
( )

...

A onda premeditada de violência e
anarquia não é apenas um aten~o contra
a democracia. É um atentado contra a esperança do povo brasileiro, que está fundada
na estabilidade económica, mas também na
estabilidade política A sociedade brasileira
exige um basta a este clima de badema. •
E, mais incisivo, disse o Presidente:
"A sociedade não quer a desordem.
Pedras, paus e coquetéis molotov são argumentos tão pouco válidos quanto as baionetas." (Só que menos poderosos.)
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Sr. Presidente, o Presidente está correto. Sua
Excelência não podia deixar de ter feito a advertência que fez. Este País não podia continuar sendo
marcado pela desordem, pelas invasões, invasões
urbanas e invasões no campo.
Recordo-me - e todos se lembram - do que foi
o estrépito nacional, quando houve a chacina do
Pará. Semanas depois, uma nova chacina, já então
no Maranhão, mas em sentido contrário, era a chacina de trabalhadores rurais contra operários também
rurais de urna fazenda.
Qual foi a reação daqueles que condenavam a
chacina do Pará, feita pela Polícia, naquele Estado?
Quase nenhuma A Nação viu, a Nação ouviu e a
. Nação aquietou-se diante do novo tipo de chacina
que ocorreu no meu Estado. Ali eram trabalhadores
rurais promovendo a chacina. Diria melhor: não
eram trabalhadores rurais, eram agitadores entre os
trabalhadores rurais, promovendo aquela chacina.
Mas, por isso, nada se disse e nada se fez.
Sr. Presidente, nenhuma nação do mundo
constrói o bem-estar de seu povo em regime de desordem.
Recordo-me do que foi o Governo do ex-Presidente Samey, marcado por doze mil movimentos
grevistas, e o Presidente, também um legalista, obstinado pelos princípios da democracia e das liberdades, a tudo assistiu, dando até a impressão de que
não tinha como reagir.
Foi ao Rio de Janejro, participar de uma solenidade, e ali, viajando num ônibus, mais do que apedrejaram seu ônibus, com uma picareta furaram o vidro do ônibus e quase atingiram o Presidente da República, sem nenhuma reação das forças militares,
porque o Presidente não desejava fazê-lo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse tipo de
atitude tem conseqüências negatiVas. o que ocorreu
no Governo Samey é que o País cresceu, sim, mas
teria crescido o dobro, se não fossem tantos os movimentos de paralisia nacional.
O Sr. Lauro Campos- Permite-me V. Ex« um
aparte?
·
·
O SR. EDISON LOBÃO -AtendO ao. pedido de
aparte do Senador Laura Campos.
O Sr. Lauro Campos - Eminente Senador Edison lobão, a avaliação que faço das colocações de
V. ExA é, sobretudo, coberta de receio, receio de que
realmente estejamos em uma situação em qu_e o pacífico povo brasileiro, o decantado caráter amistoso
do povo brasileiro, de repente parece transformar-se
no seu oposto, num povo que, sem motivação espe-
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cifica, sem razão suficiente, movido por ideologias e
demônios estranhos, passe agora a sair atacando as
instituições, apedrejando os governadores, os presidentes, etc. Ora, no que se refere à questão da terra, no conflit,g_!lJ).IItissecu lar da terra,· o que sabemos
no Brasil é que existe uma agressão .por parte da estrutura fundiária. Rousseau já sabia que a cerca agride, que a cerca violenta. Thomas Morus dizia que,
enquanto a propriedade for a base sobre a qual repousa o edifício social, o quinhão da parte mais estimável e numerosa da população será pobreza, miséria e injustiça. "Santo" Thomas Morus, na sua Utopia. E, assim, eu poderia aqui trazer o depoimento
de diversas pessoas, mas eu gostaria, nesse pouco
tempo, lembrar que, se houver realmente um cômputo das perdas de um lado e do outro nessa pseudoguerra rural, percebemos, de acordo com a
CNBB, que 1.400 trabalhadores sem terra foram assassinados a partir de 1980 e apenas 47 pessoas foram indiciadas. Então, sabemos muito bem que
nesta guerra os desarmados, os inermes, aqueles
que procuram a terra para trabalhar estão realmente perdendo muito e eu não gostaria que esse
jogo fosse empatado através de mais mortes. O que
eu temo••.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Mesa gostaria. nobre Senador Laura Campos, de
alertar V. ExA de que tem sido paciente, mas, tradicional e regimentalmente, não é sequer permitido
apartear quando se fala como Líder, eminente Senador Edison Lobão. Portanto, eu gostaria de pedir que
V. Ex-, Senador Laura Campos, concluísse o seu

aparte.

·

O Sr. Lauro Campos - Não quero gastar mais
tempo para discutir o Regimento•••
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O
nobre Sena<lbr Edison Lobão está falando como Líder pelo pràZõ de cinco minutps, portanto, o seu
tempo regimental são cinco minutos. V. ExA está tomando o tempo do orador.
.
O Sr. Lauro Campos - Consultei1aos colegas
e me disseram que o seu tempo era dé 20 minutos.
Então, realmente, quero dizer que, quando se trata
de um processo de recrudescimento do autoritarismo, é muito comum que se fantasie as oposições,
lutas e demônios que estariam contra o Governo, a
fim de justificar o incremento do autoritarismo e do
despotismo. Espero que isso não aconteça.
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, não
pretendo me alongar, mas solicitei a palavra com
base no art. 14 do Regimento, letra "b", portanto, por
20 minutos. Hoje, não há Ordem do Dia, peço a V.

E)(§ qtie me assegure; portanto, apalavra por esse
tempo. Faça a gentileza de atender ao Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Mesa adverte V. ExA que concedeu a palavra por
cinco minutos, como Líder.
O SR. EDISON_LOBÃO - Eu havia pedido por
20 minutos, de acordo com o item 11, "b", art. 14 do
Regimento.
ASR• MARINA SILVA- Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- Tem
a palavra, V. ExA, Senadora Marina Silva.
A SR1 MARINA SILVA (BLOCO/PT- AC. Pela
ordem.) - Penso que o Senador Lobão foi claro,
quando fez o seu pedido e citou o artigo, o qual o coloca para falar na condição de Líder por 20 minutos.
V. ExA não recusou o pedido do Senador Lobão, então, penso que lhe deve ser assegurada a palavra
por 20 minutos, até porque não é· uma sessão deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Exatamente por causa disso, eminente Senadora
Marina Silva, pelo fato de não haver Ordem do Dia,
estamos concedendo a palavra nos termos do art.
14, 11, "a". Mas V. Exl pode observar que a Mesa
está sendo tolerante. Já se passaram mais de cinco
minutos do término previsto para o pronunciamento
do eminente Senador Edison Lobão.
A Mesa será tolerante, nobre Senadora, mas é
preciso levar em consideração que temos ainda
_ majsSi!is O!l_se:te_oradoresJosciitos, _
O SR. EDISON LOBÃO - Agradeço, Sr. Presidente, e me encaminho para o encerramento do
meu discurso, dizendo que esta Casa ouviu a palavra dos eminentes representantes da Oposição. Em
primeiro lugar, o Senador Ademir Andrade, que foi
meu companheiro na luta em favor dos garimpeiros
da Serra Pelada. Ali defendemos juntos a mesma
causa, eu não apoiava a ação do Governo contra os
garimpeiros. Mas não posso também concordar com
o que S. ExA declara- aqui com relação ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso, por injustas as suas
palavras. S. ExA diz que o Presidente fez um discurso com manifestação plenamente ameaçadora. E
mais do que isso: culpa o Presidente da República
por assassinato de trabalhadores. Ora, isso é um
exagero e.vidente. Culpar o Presidente da República,
um homem obstinado na defesa das liberdades da
democracia por assassinato de trabalhadores é evidentemente um excesso inconcebível a respeito do
qual não podem_os silenciar.
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Do Senador Laura Campos, além das exceções objurgatórias que faz neste momento, ainda ouvimos anterionnente, durante o aparte que fez ao discurso do Senador Ademir Andrade, outras observações_ S. Ex" lembrava São Tomás de Aquino que
pretendia a rebelião contra os desPQtás.-Masseráque Fernando Henrique Cardoso é ur'n déspota? Alguém é capaz de achar que Fernando Henrique Cardoso é um déspota? O Presidente da República está
promovendo sim a reforma agrária. Nenhum governante fez tanto quanto ele neste País. Terá distribuído, até o final de seu Governo, mais terras do que
todos os governos somados. Os oposicionistas deste plenário que, seguramente, aplaudem os Governos passados de João Goulart e os anteriores, não
são capazes de testemunhar a reforma agrária no
Governo João Goulart nem em outros governos. A
reforma agrária começou, sim, a partir dos governos
da revolução, contraditoriamente. Foi o Governo da
revolução do Presidente Castello Branco quem elaborou o Estatuto da Terra e foi a partir daí, de fato,
que se realizou a reforma agrária neste País.
Sei que muitos procuram usar a Igreja, até São
Tomás de Aquino aqui se usa em favor de invasão
de terras, em favor de uma reforma agrária truculenta. Pretendo, então, usar o príncipe da Igreja também, só que mais recente, mais atual, que é o Papa
João Paulo 11. Quando o Papa veio ao Brasil, em
1991, esperava-se que Sua Santidade fizesse uma
manifestação rigorosa em favor das invasões de terras. O Santo Padre, consciente do seu papel, chegou ao meu Estado, o Maranhão, na época em que
-eu governava o Estado e, falando sobre a reforma
agrária, disse que deve ser feita, que os proprietários devem compreender a situação dos que não
têm terras, porém, invasão da terra alheia não, em
o.e(lhuma hipótese. Assim disse o Papa.
= 1 Senador Lauro Campos, aí qstá, contrapondose a São Tomás de Aquino, o nosSo Papa que hoje
governa a Igreja de nosso País.
A Srt Marina Silva- Permite V. Ex" um aparte?
1
.
O SR. EDISON LOBÃO - Senadora Marina
Silva, concederia o aparte a V. Ex" se o Presidente
permitisse, porém, o Presidente já pediu-me que não
houvesse mais apartés.
· ·
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio)- A
Presidência lamenta, nobre Senadora Marina Silva,
mas vamos cumprir o Regimento.
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, ninguém governa sem autoridade. O governante não
precisa ser truculento, não tem que ser violento, mas
sem autoridade ele não governa.
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Querem dois exemplos? Menciono-os agora.
Quando o Presidente João Goulart perdeu a autoridade, perdeu o Governo. Caiu, foi depostÓ. As ruas
tomaram conta de seu governo e as ruas não sabem
governar.
Um exemplo anterior foi o do nosso Monarca
Pedro 11. Pedro I governou com firmeza e estabeleceu os fundamentos da Nação brasileira. Pedro 11,
mais ameno, foi levando como podia, até que chegou o momento em que recebe em seu Palácio Imperial um major do Exército que diz que ele estava
deposto. Faltava autoridade ao Monarca Pedro 11.
O Presidente Fernando Henrique Cardoso precisa estar atento às lições da História e não permitir
que o seu governo se esvaia sem autoridade. Ele
tem que ter autoridade e precisa mantê-la contra a
desordem.
Sr. Presidente, país sem ordem é país sem
presente. País que não tem ordem, não tem futuro,
não tem destino. E não desejamos isso para o Brasil.
Por isso estou aqui para apresentar a solidariedade do meu Partido, o PFL,' ao Presidente da República, pela posição que assumiu ontem, corajosamente, em benefício de toda Nação brasileira. Contemporizar com os trabalhadores, sim! Contemporizar com todo aquele que tem ãrfiCUidade, sim! Contemporizar com a desordem, não! Porque isso não
serve ao País, isso não serve à Nação brasileira,
isso pode servir a uma pequena minoria de agitadores neste País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Mesa, ainda respondendo à questão de ordem da
eminente Senadora Marina Silva e alertando o eminente Senador Edison Lobão, entende que um Uder
pode falar por cinco minutos antes da Ordem do Dia
ou por vinte minutos após a Ordem do Dia. Como
hoje não há Ordem do Dia, não existe "após a Ordem do Dia". Esse é o entendimento da Mesa.
Concedo a palavra ao eminente Senador Laura
Campos. V. Ex" dispõe de vinte minutos.
O SR. LAURO CAMPOS (BLOCO/PT- DF.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, há
cerca de um mês, prometi desta tribuna que daria
um passo avante no processo de interação entre
nós, representantes do povo brasileiro e dos Estados da Federação, e aqueles que se dirigiam a nós,
criticando-nos, aconselhando-nos, estimulaQdo-nos
através da TV Senado.
É realmente algo insólito, completamente novo,
este processo pelo qual a TV Senado serve à demo-
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cratização do diálogo, à possibilidade de escutarmos
as opiniões da sociedade civil, dos, eleitores, dos cidadãos brasileiros e, depois - esta é a minha iniciativa -, retomar a eles, através da TV Senado, respondendo as suas questões. Esta. minha iniciativa,
enunciada naquela ocasião, obtev.e o apoiamento e
os aplausos calorosos do eminente Senador Pedro
Simon.
De modo que, então, tendo recebido cerca de
150 correspondências, entre telefonemas, fax, etc,
dos eleitores e cidadãos de todo o Brasil, vou, agora,
iniciar esta tentativa de responder ou de, pelo menos, registrar essas manifestações.
Gostaria também de dizer àqueles que pretendem estabelecer esse diálogo democrático que façam o favor de consignar em suas mensagens se
desejam manter o sigilo a respeito de seu nome, ou
se o seu nome poderá ser veiculado a fim de personalizar melhor a pessoa que se dirigiu a nós.
Hélio Vicente Guimarães Santos:
'Gostaria de parabenizar a atuação
dos Senadores Lauro Campos, José Eduardo Outra e Eduardo Suplicy. • Acha que nenhum cidadão deve andar armado, somente
os policiais em serviço. Diz ainda que o Senador Romeu Tuma descaracterizou o projeto de lei do Senador José Eduardo Outra
com a sua emenda.

O comentário rápido que farei a esse posicionamento do Sr. Hélio Guimarães é no sentido de
que realmente a sociedade brasileira está atingindo
tal ponto de agressividade que seria muito conveniente que se desarmasse a população.
Nos Estados Unidos, o direito de comprar armas até pelo correio é um direito que decorre dos
diálogos, dos debates e do processo de formação da
democracia americana, iniciacl\l pelos federalistas
ainda no final do século XVIII. Se o Governo pode
ter uma força armada - e muitos achavam que os
Estados Unidos não deveriam ter exé'rcito naquela
ocasião, uma vez que venceu a tese dos Cincinnatis,
dos grupos armados, que tantos democratas temiam
naquela época - também a sociedade norte-americana achou que os cidadãos tinham direito de andar
armados para se defenderem da polícia, da organização militar que faz parte desse autoritarismo, desse despotismo ou desse poder coercitivo que se
concentra na mão do Estado.
Portanto, devemos fazer como na Inglaterra,
onde os policiais registram a retirada da arma, o momento e para que foi retirada. Colocar arma na cintu-
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ra de qualquer militar é quase que fornecer a eles
salvo-conduto para a violência.
Delore Cardoso, Passo Fundo: agradece a
oportunidade de ver e ouvir as sessões. Acha que o
Senador Lauro Campos é brilhante, inteligente, coerente com a (>pinião púbfica. Elogia também a Senadora Emília Fernandes.
Joseir, Canal de Marapeti: sugeriu tirar o caduco do Senador Laura Campos do ar. Sr. Joseir, acho
que a sua sugestão é das mais expressivas. Numa
sociedade como a nossa, capitalista, que tem necessidade de destruir parte da produção, e de destruir
cada vez mais na medida em que os consumidores
não têm acesso ao consumo para realizar essa tarefa, o processo de produção tem que culminar num
processo de destruição para que a reprodução seja
feita.
Na nossa sociedade, os sem-terra não podem
ter acesso aos alimentos; os miseráveis e desempregados também não podem ter. É preciso que a
nossa produção arrartje formas de ser destru!da: a
destruição bélica, a destruição espacial, a dissipação
necessária. Quanto mais eficiente for uma sociedade
industrial, maior deverá ser o número de consumidores improdutivos e de agentes destrutivas, dizia
Malthus, em 1820, que entendeu o caráter destruidor
desta nossa grande efiCiência desumana.
E assim a nossa sociedade tem que sucatear
as coisas, os carros têm que durar pouco, as geladeiras têm que ser delgadas, finas, para que estraguem 'logo e que se' comprem outras; as televisões
também. No Japão, toda quarta-feira os japoneses
se desfazem de produtos semi-novos; jogam tudo
fora para poder comprar produtos novos. Nada dura
e, assim também, o ser humano se toma sucateável
na nossa sociedade.
O senhor expressa justamente esse espírito dó
capitalismo, esse desrespeito com a vida, esse desrespeito que faz com que aquilo que dura se transforme em caduco, caduque logo e tenha de ser
substitu!do pelo novo.
Também os pãdrões estéticos são determinados pela produção. Há 50, 40 anos, no tempo dos
cadilaques, dos carros chamados 'rabos de peixe',
as mulheres deveriam ser obesas, pesadas. Esse
era o nosso padrão estético. Agora, na sociedade
sucateável, do fino, a estética feminina tem que se
adaptar, tem que se adelgaçar, fazer tratamentos e
giná.stiq3s emagrecedoras, porque o magro, o fino, o
frágil é que é bonito.
De modo que quando o senhor sugere o afastamento do caduco Senador Lauro Campos, quero
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dizer-lhe que esse seu critério é também medíocre
no sentido de que a antropologia não dá apoio à sua
sugestão. Há sociedades, ao contrário do que o senhor pensa, que são gerontocráticas, sociedades dirigidas pelos mais idosos, sociedaeles dirigidas por
aqueles que já acumularam experiÊlncia e sabem
realmente alguma coisa a mais do que essa inexperiência jovem e empenachada que sugere a destruição, o sucateamento das gerações mais amadurecidas, da terceira idade.
De modo que, então, espero que o senhor não
chegue lá. E se chegar um dia à terceira idade, não
se lembre desse conselho que o senhor está me
dando.
Manifesta apoio João, de São Paulo. Diz ele:
'Manifesto apoio ao discurso do Senador Lauro Campos. Achei o seu discurso
magnífico.'
Vilda Mata Machado, de Viçosa:
'Parabenizo o Senador Lauro Campos.' Posiciona-se à favor da emenda da
reeleição.
Anônimo: 'Parabéns ao Senador Lauro
Campos'.
Jorge Chadute, de Goiânia: Entende que a TV
Senado é um dos mais instrutivos meios de comuni- .
cação, porque as pessoas que falam são de alto gabarito, como o Senador Lauro Campos e o Senador
lris Rezende. Além disso, acha necessário que a câmara passeie pelo plenário pa'!l que se possa observar quantos Senadores estão no plenário e quais
estão prestando atenção.
Excelente sugestão. Para que a nossa atuação
no plenário seja examinada pelos nossos cidadãos.
· Márcio da Mata: Aprova aS;iititudes do Senador Lauro Campos e do Senado~ Ademir Andrade.
Acha que os dois são os únicos que combatem as
idéias do Governo, de sucateamento do País, em
detrimento da economia nacional.
1
Ivo Machado, Balneário de Camboriú, o cidadão argumenta 'qu'e o Senador Lauro Campos, no
momento em que discursava, esquecia que o déficit
da balança comercial é provocado pela importação e
esta, por fim, gera desemprego'.
Realmente, talvez, nos 5, 15, 20 minutos de
fala eu não tenha me referido a isso. Mas posso passar ao senhor inúmeras, centenas de páginas que já
escrevi sobre esse assunto. E tenho absoluta certeza de que, realmente, o senhor tem razão. Agora, na
engenharia desse plano que aí está, o Plano Real, o
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Governo colocou uma taxa de câmbio sobrevalorizada para que os brasileiros importassem carros, artigos de luxo, vestuário fino, perfumes, gravatas Hermés, etc., a fim de que a entrada desses produtos,
comprados barato, selasse o êxito do Plano Real;
aumentasse a oferta de mercadorias e achatasse os
preços, impedindo o retomo da inflação.
É óbvio, eiifãci, que enquanto durar o Plano
Real teremos aumento do déficit da balança comercial, teremos a destruição do parque industrial. Teremos, agora, a importação de RS$9 bilhões em má·
quinas e equipamentos, o que vai destruir a nossa
indústria de base. O senhor tem toda razão. Não há
como mexer numa peça dessa engrenagem, porque
ela é toda voltada para um combate perverso, desumano à inflação.
Rodrigo Rosa, São Paulo. Perguntou quem era
o Senador que estava se pronunciando no momento. Gostaria de saber se o programa era ao vivo ou
gravado.
Gostaria de esclarecer. que os meus pronunciamentos são todos de improviso, com exceção de
dois que fiz desta tribuna, que são análises mais
aprofundadas, um com mais de 40 páginas e outro
com 32 páginas, sobre livros escritos por Sua Excelência o Presidente Fernando Henrique Cardoso.
E há um outro, também, de maior volume, que
trata de uma análise e de uma interpretação da crise
do capitalismo na União Soviética. Para mim não foi
o socialismo que entrot.l em colapso. Foi o capitafiSmo que penetrou lá, desde o início, desde as bases,
com a sua tecnologia individualista, egoísta, excludente e destruidora. E isso inibiu, impediu o avanço
do socialismo na União Soviética, socialismo que
exige, obviamente, a democratização do consumo, a
democratização da renda, a democratização do
acesso de todos os cidadão aos bens produzidos
pelo trabalho coletivo.

Lá, com os cargos egoístas, com os cargos elitistas e excludentes, com a produção bélica destruidora e inútil, obviamente restou a pobreza para ser
dividida e alguns grupos privilegiados passaram a
adquirir esses produtos de luxo que o capitalismo
transplantou para cá.
Eduardo Sobreira, São Carlos:
Achei brilhante e louvável o discurso
do Senador Lauro Campos na sessão de
03102. Concordo inteiramente com à que o
Senador disse a respeito do Real.
Glade Divino Limões:
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Parabenizo os Senadores Pedro Simon, lris Rezende, Sérgio Machado, Laura
Campos e Josaphat Marinho. Desejo que
eles possam completar as suas tarefas,
sempre com o intuito de ajudar a população
brasileira. Desejo receber o,discurso desses
Senadores.
'
Anônimo, Curitiba:
Graças a Deus, nós, cidadãos, podemos ainda contar com Senadores como Josaphat Marinho e Laura Campos, que são
patriotas, coerentes e que lutam para melhorar a vida da população brasileira.
Eu gostaria de perguntar à Mesa de quantos
minutos ainda disponho.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - V.
Ex" dispõe ainda de 3 minutos e 17 segundos.
O SR. LAURO CAMPOS - Muito obrigado.
Recebi também uma mensagem de Belo Horizonte, de um grupo de ex-colegas meus da universidade, que diz:
O Lauro, sem dúvida alguma, é a inteligência mais privilegiada de toda a nossa geração.
Leo Martins:
Parabenizo o Senador Laura Campos
pelo excelente discurso de 20/02. O Sr. Senador soube dissecar muito bem o Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
o qual, em seu projeto de globalização, está
vendendo o País. Lamento ter votado no
atual Presidente •
Indigna-se com a degradação do trabalhador, realizada por esta gestão.
Antônio Abnio Pedroso:

\

Muito me admira a atuaçã.o do Senador Laura Campos. Um homem de sua idade deveria fazer ataques não à pessoa do
Presidente da República, e sim à atuação do
mesmo. E essas críticas de maneira nenhuma devem ser desrespeitosas, como têm
sido.
Eu gostaria de esclarecer ao Antônio Pedroso
que, em primeiro lugar, fiz uma reanálise das obras
do Presidente FHC e procurei mostrar aqui como
muitas de suas obras constituem uma espécie de
antecipação, de previsão a respeito daquilo que está
acontecendo hoje.
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Sua Excelência o sabe muito bem - e isso está
demonstrado em suas obras -, pois, dentre outras
coisas, diz em sua tese Capitalismo e Escravidão
que a escravidão tinha de ser abolida no Brasil, porque ela não permitia uma exploração tão grande do
trabalhador assalariado quanto o capitalismo já exigia Sua Excelência disse que o capitalismo explora
mais os trabalhadores com sua tecnologia, com suas
inovações, com sua modernização, com a introdução de novas técnicas, com o down sizing e a reengenharia do que a própria escravidão podia fazer.
A escravidão não manda o trabalhador para a
rua, porque o trabalhador é escravo, e o escravo não
pode ficar desempregado. O escravo é alimentado
na senzala e é medicado porque é propriedade do
patrão. O trabalhador assalariado não, quando ele
não dá lucro, rua; quando ele não dá lucro, desemprego a custo zero para o empregador, para o senhor dos escravos modernos. E, agora, todo o esforço deste Governo tem sido no sentido de reduzir o
que eles chamam de custo Brasil.
Todos os direitos que constituem o custo Brasil, como aposentadoria e auxilio família, estão sendo destruídos. Enquanto isso, o Japão cresceu; sabem por quê? Porque, com ele, cresceram os direitos dos trabalhadores. Lá, o trabalhador tem vitaliciedade assegurada, tem emprego pela vida inteira; lá,
o empregado participa do lucro e da direção das empresas; lá, os empregados também fazem parte da
direção técnica, do comando das linhas de montagem.
Se compararmos essa situação com a do Japão, que é um país onde o capitalismo deu certo na
medida do possível, apesar dos karochl - os suicídios de fim de semana -, apesar do desespero que
existe em grande número de japoneses jovens e da
faixa etária intermediária, apesar disso tudo, a nossa
situação aqufé completamente-diferente. · · ·
Então, realmente, o Presidente Fernando Henrique Cardoso está fazendo aquilo que disse que seria o destino do capitalismo: reduzir o salário e aumentar o que ele chamava de extração da mais-valia
relativa, por meio do trabalho assalariado, em substituição ao trabalho escravo, que já não conseguia
fazê-lo.
A Srl Marina Silva- Permite-me V. ~ um
aparte?
·
·
··
O SR. LAURO CAMPOS - Ouço V. Ex" com
•
prazer.
A Srl Marina Silva- Entenrji a forma como V.
Ex" fez a comparação entre o trabalho escravo e o
trabalho assalariado.
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O SR. LAURO CAMPOS - Baseado no Professor Fernando Henrique Cardoso!
,
A Srl Marina Silva - Eu queria apenas fazer
uma pequena observação. No caso do trabalho escravo, por mais que o senhor fosse o dono da propriedade e que o escravo fosse o obje,to, uma propriedade do senhor, havia um problema muito grave
em relação a qualquer outra forma de exploração conhecida, principalmente quando se trata da escravidão a partir do século XV, da escravidão modema,
da implementação do sistema colonial: o fato de que
esses escravos eram praticamente .descartáveis. A
forma pela qual eles eram apanhados na África e
trazidos principalmente para as colônias portuguesas, que era um depositário de escravos, mostrava
que eles não constituíam valor algum do ponto de
vista da preservação de sua integridade humana A
sua alimentação .er<;~ de péssima qualidade, havia
maus tratos dentro da senzala, até porque a condição de escravo é a negação da própria condição humana; o cidadão é tratado como um objeto, e o senhor pode fazer com ele o que bem entender, até
mesmo assassiná-lo. O escravo não tinha direito sobre a sua própria condição de vida. A ele não era
oferecido condição humana, direitos humanos. Isso
aconteceu na escravidão modema e na escravidão
antiga. Só eram considerados seres humanos aqueles que não eram escravos e que tinham direitos, até
mesmo na própria Grécia. Fiz esse relato apenas
para que não se faça uma interpretação equivocada
no que diz respeito a essa forma de trabalho, que,
para mim, é uma das mais perversas já existentes, em
que pese o assalariamento não ter dignificado o homem na sua totalidade, em relação aos seus direitos.
O SR. LAURO CAMPOS - Eu queria apenas
lembrar a V. Ex- que citei aquilo que o Professor
Fernando Henrique Cardoso escreveu em seu livro
·· Escravidão e Capitalismo. G-ostaria \I:Smbém de dizer
que concordo inteiramente com V. ExA. Inclusive,
Marx cita em O capflal um alemão estudioso, pesquisador, que andou por Minas Gerais e que cita justamente isso em um de seus livros.
1
Quando o trabalho é mais produtivo, corno nas
minas de ouro, o dono do escravo faz o cálculo. O
custo da perda de um escravo pela morte prematura
é COI'llAAnsado - e mais do que compensado - pelo
ouro
seu trabalho intensivo e mal pago fomece
ao senl:lor de escravo. E também, ao invés de colocar uma parte dos escravos para produzir alimentos,
minimizou-se essa parte em relação àqueles escravos que são altamente produtivos, altamente lucrativos trabalhando nas minas de ouro. Então, em ai-

'que

guns setores de atividade, a escravidão ainda foi
pior do que em outros.
O Professor Fernando Henrique Cardoso afirma que um dos motivos, talvez o principal motivo, da
abolição da escravatura não tenha sido humanismo,
não tenha-sil:IÕ o liberalismo inglês devastador, não
tenha sido nada disso, mas apenas uma necessidade que apareceu numa fase do desenvolvimento do
capitalismo brasileiro.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Mesa adverte o eminente Senador Lauro Campos
para o fato de que o seu tempo já expirou há seis
minutos.
O SR. LAURO CAMPOS -Agradeço a V. ExA
pela paciência. Quero apenas dizer que estou ini. ciando a abordagem sobre essas mais de cem manifestações que recebi, inclusive com referências a outros Senadores. Como falei, uma vez por mês, às
sextas-feiras, pretendo utilizar o meu tempo para
testar pelo menos esse retomo, essa continuação do
processo de interação que a TV Senado nos permite.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Antes de passar ao próximo orador, a Mesa gostaria de
ler o artigo 3 2 da Resolução n2 37, § 4a, com relação
ainda à questão de ordem suscitada pela eminente
Senadora Marina Silva.

"As sessões não deliberativas destinam-se a discussões, comunicações, leitura
de proposições e outros assuntos de interesse polftico e 118rlamentar e realizar-se-ão
sem Ordem do Dia".
Portanto, nas sessões não deliberativas, todos
têm direito a 20 minutos, se regularmente inscritos, e a
5 minutos corno Uder, conforme o art 14, 11, alínea •a•.
A Srl Marina Silva - Sr. Presidente, quero
agradecàJ. à atenção da Mesa quanto ao retomo à
minha questão de ordem. Parece-me que pela terceira vez.
Sr. Presidente, muito obrigada .
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) - Senadora Marina Silva, faço-o até para aprendermos
juntos.
Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB- AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, alguns setores políticos
do Centro-Sul do País estão se prevalecendo do clima desfavorável vivido pelo povo do Acre, ein conseqüência das denúncias sobre venda de votos por
alguns de seus Representantes, para retomar a ve-
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lha campanha tle esmagamento dos concidadãos
que vivem nos Estados da Região Norte e em outros
pontos mais pobres do nosso teiritório. Arrimados
nos lamentáveis acontecimentos políticos que culminaram com a renúncia de dois Deputados Federais
do meu Estado, envolvidos naquele episódio, alguns
Parlamentares estão desenvolverjdo gestões na Câmara dos Deputados para desarquivar uma Proposta de Emenda Constitucional, de autoria do Deputado José Genoíno, do PT de São Paulo, que visa à
redução das bancadas dos pequenos Estados da
Federação.
A volta dessa conspiração anti-federativa está
explícita em artigo assinado pela jornalista Carmen
Cosak, no Jornal do Brasil, edição do dia 18 do
corrente, inforr.Jação cujos tópicos principais passo a
ler, para conhecimento da Casa.
Diz ela:

·o

escândalo da compra de votos, envolvendo quatro deputados do Acre, ressuscitou antiga discussão no Congresso: a redução das Bancadas desse Estado e também
de Rondônia, Romima e Amapá Assim que
surgiram as denúncias, líderes governistas e
de oposição começaram articulação para
votar uma emenda constitucional que diminua de oito para quatro o número de deputados eleitos pelos quatro Estados. Os defensores da idéia apresentam dois argumentos: a
necessidade de restabelecer a proporcionafldade da representação dos estados na Câmara dos Deputados e combate ao chamado colonialismo político. Este último é apontado como aspecto mais grave, já que as
Bancadas dos cinco Estados teriam contribuido, em grande parte, para a estatística de escãnclalos envolvendo Parlamentares. •

P~bidente,

É antiga e odiosa, Sr.
Srls e Srs.
Senadores, a tese de reduzir a representação dos
pequenos Estados brasileiros na Câmara dos Deputados; vem desde a época da elabora~ da Constituição vigente, na década passada, com força redobrada no ano de 1993, quando se frustrou a tentativa
de promover a revisão constitucional.
Vários Deputados têm insistido nesse objetivo,
discriminatório e voltado para privilegiar ainda mais
os Estados já amplamente privilegiados. A proposta
mais recente foi assinada pelo Deputado José Genoíno, do PT de São Paulo: cita S. Ex&, à guisa de
justificativa, o fato de que Estados como o Acre, com
uma população de_ 500 mil habitantes; Roraima, com
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pouco mais de 300 mil; Rondônia, com cerca de um
milhão; e Amapá, com seus 400 mil habitantes, não
podem manter Bancadas de oito Deputados na Câmara, enquanto São Paulo, com quase 35 milhões
de habitantes, possui apenas 70. E afirma, além disso, que há outros Estados da Federação cujo expressivo contingente populacional não se reflete na
força numérica da respectiva Bancada na Câmara
dos Deputados.
Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, o fato é
que os Estados pequenos tiveram suas Bancadas fiXlfaas em~ Deputados pela própria Constituição de
1988, à luz de critérios essenciais para a consolidação da democracia e para o equilíbrio federativo e
regional.
- Nãõ se trata -de estabelecer critérios aritméticos rígidos, para atender a um teórico princípio de
proporcionalidade habitacional. Os Constituintes de
1988, sabiamente, tomaram efetivo o mandamento
de que é direito de todo Estado federado possuir, na
Câmara dos Deputados, uma bancada que seja numérica e representativamente capaz de promover a
defesa dos interesses da sua população. A única
mudança efetivada desde então, se não me falha a
memória, foi justamente para privilegiar ainda mais o
peso de São Paulo no Plenário - uma emenda constitucional que aumentou a sua Bancada, de 60 para
os atuais 70 Deputados. E nem por isso se reduziu a
representação de Estados como o Acre, Rondônia,
Romima e Amapá.
Desse modo, ,aproveito a oportunidade para
manifestar a minha mais cabal repulsa quanto a essas articulações, promovidas no âmbito da Câmara
dos Deputados, que visam à redução das já minoritárias e insuficientes representações do meu e de
outros pequenos Estados, da Região Norte, na Câmara dos Deputados.
-A Srl Marina Silva - Permite-me V. Ex" um

aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR - Ouço, com muito
prazer, a Senadora Marina Silva
A Srl Marina Silva - Senador Nabor Júnior, o
meu posicionamento, no que se refere a questão da
redução da representação de oito para três ou quatro, é o de que isso não resolve o problema Existe
um problema de fundo que precisa ser resolvido do
ponto de vista político, ou seja, trata-se dos maus
representantes escolhidos pelo Acre e por outros Estados do Brasil. Lamentavelmente, foi a)imentada,
dentro e fora do Acre, uma política do "pires na
mão", do "toma-lá-dá-cá", que resulta nesse tipo de
episódio. Penso que colocar a discussão nos termos

-----------------------------------------------
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de que em função da ação desses cinco Deputados
-aliás, dois já renunciaram - colocar os pequenos
Estados como "bodes expiatórios• desse processo
não resolve o problema, ao contrário, pode agravá-lo. A Região Norte, e muitas vezes a Região
Nordeste, é o depositário das culpas do Brasil.
Mas quem patrocina esse tipo de ação' geralmente
não está no Norte e sim em regiões ditas "mais
desenvolvidas•. Acredito que precisamos de um
projeto de desenvolvimento para os Estados, já
que a maioria desses Estados não têm programas
de desenvolvimento. Quando há um diálogo com o
Governo Federal tem-se sempre essa idéia da política "do pires na mão": trocar estradas por voto;
trocar hospital por voto; trocar demandas legítimas
da sociedade por voto. Senador Nabor Júnior, se
são demandas legítimas da sociedade, então não
preciso dizer ao Presidente Fernando Henrique Cardoso que votarei a favor da reeleição para que se resolva o problema dos seringueiros. Não é preciso
trocar o voto se o Governo tem a compreensão de
que os problemas estruturais da Região Norte, do
Estado de Acre, de Rondônia, de Roraima, devam
ser resolvidos. Não precisa a Bancada do Norte se
humilhar para fazer esse tipo de troca. É a alimentação dessa política nefasta, da "cabeça baixa", "do pires na mão" que gera o desdobramento para essa
outra, que é pior ainda, ou seja, utilizar-se da condição de Deputado para demandas pessoais, aitamente indefensáveis do ponto de vista político e da opinião pública, é vender o voto por R$200 mil ou trinta
dinheiros, como fazem os traidores da democracia e
do interesse público. Penso que esse reducionismo,
que está sendo feito em termos de colocar na região
Norte, no Estado do Acre, ou em qualquer outro lugar as mazelas da corrupção no Brasil, não resolve
o proplema. O que resolve é uma reforma política
que faça com que o l3rasil reavafie as suas próprias entranhas. Por que é possívEil, nesse processo todo, termos parlamentares que vendem o seu
voto e que ficam quase que impunes? Não resol"
vem o problema. Todos, aqui, deverfamo$ ter sido
a favor da CPI, inclusive o Senado da República,
porque, se houver inocentes, serão inocentados, e
os culpados punidos.
O SR. NABOR JÚNIOR - Agradeço, Senadora
Marina Silva, o aparte de V. Ex", que traz alguns
conceitos sobre os quais acredito ser imperioso um
comentário explicativo.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é notório o fato de estarem Deputados do Acre envolvidos
nesse infeliz escândalo, que todos deploramos; eles,

~46.3

presumivelmente, venderam seus votos,· para que
fosse aprovada a Emenda da reeleição - mas repudio com vigor e indignação a tentativa de punir a população do Estado, de impor-novos sacrifícios a uma
Unidade tão carente e tão necessitada, castigo~ que
se expressariam também na redução de Siíã'l3ancada na Câmara dos Deputados e, com isso, prejudicando a liberação de recursos como os que, com
muita dificuldade, conseguimos incluir no Orçamento
da União para o corrente exercício. O povo não pode
pagar pelos erros de alguns de seus delegados políticos; se levarmos em consideração fatos semelhantes a esse, ocorridos no passado, como justificativa
para reduzir Bancadas na ·câmara dos Deputados,
penso que não se isentaria nenhum Estado da Federação!

ficana

Nenhum Estado
fora dessa retaliação,
porque, de uns dez anos para cá. vários Parlamentares foram cassados ou indiciados por prática de corrupção, comprovada através de Comissões Parlamentares de Inquéritos. Os registras da CPI Orçamento estão recentes na nossa memória e nos
Anais do Congresso Nacional, a exemplo de taritas
outras semelhantes e de processos propostas pelo
Ministério Público da União.
No episódio da CPI do Orçamento, inúmeros
Deputados de outros Estados foram cassados por
envolvimento na manipulação fraudulenta de verbas,
em nome de entidades que eles ou mesmo suas famílias dirigiam, ou, ainda, em favor de empreiteiras
que lhes pagassem comiSsão; nenhum Deputado do
Acre foi cassado ou ao menos denunciado. Vemos
hoje esse episódio da presumível vendade votos, a
exigir apuração rigorosa e transparente - sendo que
o rigor e a transparência não excluem,· ao contrário,
implicam no respeito ao direito de defesa para Ex-s,
como preconiza a Constituição, que não "!dJnite violências como a ocorrida em passado recente e tenebroso, a cassação sumária de mandatos. Caso fique
comprovado que houve realmente a participação daqueles Parlamentares - principalmenté 'dos três que
não renunciaram, e que estão sendÔ. ·investigados
pela Comissão de Constituição e JustiÇà da Câmara
dos Deputados - que se cassem também os seus
mandatos. Não estamos aqui para · defender ninguém que tenha praticado ato de corrupção, Sr. Presidente. Mas exige-se, em nome da Constituição e
dos postulados democráticos, que se lhes dê a oportunidade · de defesa. Não apenas aos Deptjtados;
que venham aqui os Governadores do Acre e do
AmazOnas, para trazerem as suas versões. Mas, da
mesma forma, respeite-se a opinião pública, hoje
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praticamente convicta de que também houve envolvimento de outras autoridades.
É preciso que se instale uma CPI ou que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados convide ou ·convoque esses
Governadores. Mas qualquer que s,E!ja o órgão técnico, a CPI ou a CCJ, que se convidem igualmente o
Ministro Sérgio Motta e as outras autoridades cujos
nomes foram citados nas fitas que deram origem ao
escândalo, para que venham dizer se são ou não
verdadeiras as suspeitas em que viram envolvidos.
De minha parte, tenho a convicção pessoal que o
Deputado Chicão Brígido, do PMDB, não participou
desse tráfico de votos e precisa ter a oportunidade
de provar isso, para não ser cassado injustamente.
Da mesma forma, que se dê oportunidade aos Governadores para que venham apresentar as suas razões perante a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania ou a CPI, na luta para que se tire a definitiva conclusão: houve ou não venda de votos? Se
houve, quem dela efetivamente participou, como corruptor ou como corrupto?
A Sr' Marina Silva - Permita-me V. Ex" um outro aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR - Com muito prazer
retomo a palavra à nobre Senadora Marina Silva.
A Sr' Marina Silva - Apenas para salientar,
nobre Senador Nabor Júnior, que concordo com V.
Ex", quando afirma que o Acre não pode ser prejudicado em função daqueles representantes que não
honram os seus mandatos. Penso ~té que temos um
meio de fazer com que o Acre não seja prejudicado.
Primeiro, existe algumas obras que o Governo Federal pode e deve executar, porque são fundamentais
para o desenvolvimento do nosso Estado, para que
aquela população, que já vive praticamente abandonadi sem a presença-do Estadp em vários serviços
que deveriam ser prestados - Saúde, educação, infra-estrutura- não venha a ser penalizada. Um outro
mecanismo é que, mesmo que sejam da competência do Governo do Estado, sejam rigorosamente fiscalizados. Até porque sobre o Governador pesam
inúmeras denúncias, inclusive feitas por nós, que estão na Procuradoria da República, a qual encaminhou novas denúncias contra o Governador Orleir
Cameli, mais uma vez, em episódios lamentáveis sobre a sua ação em todo esse processo que já há algum tempo estamos denunciando. Então, penso que
o Estado não pode ser prejudicado em função dos
maus políticos, não pode ser o depositário das mazelas e dos problemas de corrupção no Brasil. Ele
apenas expôs uma ferida que era latente, e que a
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sociedade brasileira teve a oportunidade de conhecer suas entranhas, inclusive envolvendo o nome de
personalidades que estão bem próximas ao Palácio
do Presidente da República, em que dois governadores estão sendo citados, o Govemador0neir Cameli e o Governador Amazonino Mendes. O instrumento que está investigando esse processo não tem
poderes para resolvê-lo, daí por que uma CPI do
Congresso Nacional. E por que defendo que não
seja apenas da Câmara dos Deputados? Porque
cuidamos dos interesses da Federação. Ora, se dois
Governadores estão sendo citados como compradores de votos, é fundamental que o Senado da República evoque para si a responsabilidade de esclarecer esse episódio, sob pena de estarmos abrindo
mão da nossa prerrogativa de investigar e de continuar cuidando dos interesses da República. Mais
uma vez reitero que nós, que ternos condições de
andar de cabeça erguida por esta Casa, em qualquer lugar deste País, não podemos pagar pelos erros que são cometidos por esses que, muitas vezes,
são patrocinados nós sabemos muito bem como. Ftquei estarrecida, Senador Nabor Júnior, quando vi e confesso a V. E:x4 que ficaria feliz se fosse em outras circunstâncias - aquele taxista conseguindo
uma emissora de tevê, uma emissora de rádio. Quão
democrático é o processo de distribuição dos meios
de comunicação neste País, para que um taxista e a
sua esposa, que é manicure, vendendo o telefone
que p_ossuem, entrem com um processo, aqui em
Brasilia, e consigam' uma emissora de televisão e
uma emissora de rádio! Será que não havia ninguém
patrocinando isso? Será que realmentêõ Deputado
Ronivon, como ele mesmo confessa, não estava patrocinando essa democracia dos meios de comunicação? Tenho assistido pessoas sérias, unive!Sidades, instituições culturais, que lutam há f!lU!tO tempo
para conseguir uma emissora de rádio para transmitir programas culturais; os seringueiros da Amazônia
gostariam de ter uma emissora de rádio para se comunicar, para passar as suas mensagens, as suas
propostas, mas não conseguem. Mas aquele taxista,
lá de Senador Guiomard, do Quinari, pela democratização dos meios de comunicação, conseguiu uma
emissora de rádio e de tevê. É dessa forma que alguns políticos inescrupulosos conseguem eleger-se.
Falando bem de si mesmo nos seus meios de comunicação, falando mal de pessoas de bem, como falaram mal da minha pessoa e de V. Ex", quando denunciamos o Governador de corrupção, dizendo que
éramos contra a estrada. Portanto, é esse tipo de
coisa que faz com que o Brasil patrocine os maus
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políticos. E defendo também a CPI, para. que os que
são inocentes sejam inocentados. Confesso a V.
Ex", com toda a sinceridade, que, para mim, dos nomes citados, o que me causou estranheza foi estar
ali o nome do Deputado Chícáo, que votou todas as
vezes de forma independente, até sendo criticado
pelo seu partido, contra o próprio Presidente Fernando Henrique Cardoso. Agora, penso que a CPI é a
única forma de inocentar os que são inocentes e de
culpar os que são culpados, inclusive os governadores que compraram. E concordo inteiramente: não
podemos deixar que a nossa região seja prejudicada
em função dos maus políticos. E essa história de reduzir a nossa Bancada não resolve o nosso problema; muito pelo contrário, não sei se, diminuindo para
três, o passe não será bem mais caro, em função da
diminuição. Penso que temos mais é que fazer com
que o nosso Estado tenha um programa de desenvolvimento, e com esse programa de desenvolvimento poderemos ir, de cabeça erguida, ao Presidente da República. E se são demandas legítimas,
ele terá que acatá-las. Muito obrigada.
O SR. NABOR JÚNIOR- Agradeço a V. Ex".
O Sr. Bernardo Cabral - Permite-me V. EJcB
um aparte?
O SR. NABOR JúNIOR - Gostaria apenas, an.tes de conceder o aparte ao Senador Bernardo Cabral, de contar com a benevolência da Mesa, tendo
em vista que a honra de ter sido aparteado duas vezes pela Senadora Marina Silva não me permitiu
concluir o raciocínio a respeito do tema, inclusive
com a leitura do parágrafo final da nota expedida
pelo Governador do meu Estado, Orleir Cameli, no
dia 13 de maio de 1997- documento em que ele
procura desmentir as afirmações veiculadas pelo jornal Folha de S.Paulo e que deram origem ao escân·
dalo. Diz o Sr. Governador que é
a declaração
.do ex-Deputado Ronivon Santiago e que ele não
participou desse episódio; que o ex-Deputado é irresponsável, etc.

'fllsa
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Vou ler apenas o texto final da nota; para que
fique bem caracterizada a minha posição:· deve-se
mandar apurar, com o máximo rigor, todo esse episódio. O próprio Governador, na sua nota oficial,
pede exatamente isso. Diz o seguinte:
"Publicamente, apelo ao Congresso
Nacional para que apure a denúncia com o
máximo rigor, para o necessário esclarecimento da opinião pública e a punição dos
responsáveis. Esclarecido o caso, a mim
restará buscar na Justiça a devida repara-

ção pelos danos morais ao Estado e ao Governador do Acre:
Parece-me que o Governador Amazonino Mendes, do Estado do Amazonas, também expressou,
em nota ofiCial publicada na grandé imprensa brasileira, o pedido de rigor na apuração desses fatos.
Temos - nós do Acre - o maior interesse em
que isso seja esclarecido. Alguns interessados em
humilhar os brasileiros mais pobres, como é o caso
do Deputado José Genuíno, do PT de São Paulo,
tentam aproveitar o episódio para tomar ainda mais
hegemónicas as grandes Bancadas, como no caso
da maior de todas, a de São Paulo, que em 1988 era
de 60, passou para 70 e agora querem elevar para
80 Deputados, em detrimento, em prejuízo dos Estados pequenos, como é o meu Acre.
Com muita honra, concedo o aparte ao nobre
Senador Bernardo Cabral.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Nabor Júnior, quero apenas dar a minha contribuição quanto
ao que me parecia o núcleO fundamental do seu discurso. Penso que o fio filosófico dele dizia respeito
ao número de representantes dos Estados do Norte,
sobretudo da Amazônia ocidental e da Amazônia
oriental. Não quero entrar no problema dos Deputados ou dos Governadores, porque aprendi, ao longo
do meu curso de Direito, que não se deve formar juízo sem culpa formada. Como não vejo ainda culpa
formada sem urna apuração, e essa, sobretudo, deveria decorrer de urna CPI, quero restringir-me ao
que V.
ao início de seu discurso dizia. À época
dos trabalhos da Assembléia Nac~l Çonstiluintedevo destacar que V. ExA foi um dos membros m8is
atuantes e mais brilhantes, não tivesse sido antes
Governador do seu Estado -; as potências do Sul,
essa grande corrente sulista, numa miopia geográfica
termo é este- sempre tentõu reduzir, diminuir
e achincalhar o número de representantes do Norte
do País. Ora, quando eu leio na imprensa o argumento de que um Deputado do Acre -:- Acre ou Roraima têm uma densidade eleitoral menor do que a
do meu Estado - é -eleito por poucos eleitores, esquecendo-se de que há uma coisa chamada proporcionalidade. Ou seja, o Deputado Federal lá é eleito
com um menor número de votos, porque é menor o
número de eleitores. Ora, já não bastasse, numa
eleição direta para Presidente da República, reunir
São Paulo e Rio ou São Paulo e Minas, para o candidato ser eleito em detrimento de quem seja candidato no Nordeste ou no Norte, salvo honrosas exceções que raramente acontecem. O que é que V. ExA
faz bem, e muito bem, Senador Nabor Júnior? É re-

ex-,
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voltar-se contra essa análise, que é um formalismo
delirante, de achar que, reduzindo-se o número para
três, evitar-se-ão coisas menores. Ao contrário, se
for reduzido para três, o poder econômico do Sul vai
querer eleger Deputados Federais na Amazônia ocidental e na Amazônia oriental, que li'equer sabem os
Estados que as compõem. Como devem estar ouvindo, vou dizer. a Amazônia oriental é composta pelos Estados do Pará e Amapá e a Amazônia ocidental- a nossa- por Amazonas, Acre, Roraima e Rondônia. O dia em que eles entenderem o que isso significa, não farão artigos nem manobras para reduzir
esse número. A Assembléia Nacional Constituinte foi
sábia porque, se não houvesse oito Deputados Federais, com muito mais dificuldade Iutar-se-ia pelo
problema do povo daquela região. Não lhe quero dar
apenas uma achega, quero lhe transmitir a minha
solidariedade, Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR - Muito obrigado, Senador Bernardo Cabral.
Concluindo, Sr. Presidente, e agradecendo a
benevolência de V. Ex- em permitir que excedesse o
tempo a mim destinado, venho fazer urna última consideração.
Os grandes Estados já têm urna representação
numérica muito expressiva na Câmara dos Deputados, urna vez que a composição de cada Bancada é
proporcional à respectiva população - o que não
ocorre no Senado, pois aqui existe o princípio da Federação, em que os Estados são todos representados por três Senadores, não havendo Bancada
superior nem inferior a esse número. Deve-se argumentar também que as potências demográficas e
econômicas do País - São Paulo, Minas Gerais, Rio
de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, etc . sempre governaram e se alternaram no poder. É
muito difícil nomear-se um _Ministro de Estado. do
··Norte ou do Centro-Oeste; são !arfssirnas as vezes
em que é escolhido um Ministro do Nordeste para alguma Pasta de peso na polftica ou na economia nacionais. Pode-se verifiCar isso na equiP,e do Presidente da República e de Presidentes anteriores, embora, desde ontem, vejamos o nosso Colega Senador fris Rezende no Ministério da Justiça - sob protestos velados e insinuações maldosas por parte de
cronistas da elite jornalística do Sul.••
Então, se concordássemos com a tese de reduzir a representação dos pequenos Estados para
favorecer a representação dos grandes, na Câmara
dos Deputados, estarlamos numa desvantagem
cada dia maior, porque, no âmbito do Executivo, e
também do Judiciário, predomina a influência de ele-

mentes do Centro-Sul do País. Ampliar essa hegemonia teria como resultado o fato de que dificilmente
um Deputado do Norte, do Nordeste ou do CentreOeste obteria aprovação para qualquer projeto de interesse da s~ Região, pois seria sumariamente rejeitado Pêlõii Representantes dos interesses dos Estados mais desenvolvidos. E não é preciso ir muito
longe para comprovar isso, Sr. Presidente. Veja-se o
exemplo da Zona Franca de Manaus: todo dia, na
imprensa, há uma nota plantada pela campanha que
os grandes impérios econômicos do Sul movem contra ela, por causa da renúncia fiscal.
Outro exemplo gritante do que afirmo está no
caso das Zonas de Livre Comércio criadas no Estado do Acre, há dois anos- mas que ainda não foram
implantadas porque São Paulo não está permitindo,
porque São Paulo não quer!
Observem a que ponto já chega a ditadura dos
grandes Estados na administração pública: não permitir o cumprimento de uma lei votada e sancionada
pelo Presidente da República.
O SR. PRESIDENTE (Carias Patrocínio) - Nobre Senador Nabor Júnior, a Presidência solicita a V.
l:x§ que conclua o seu pronunciamento.
O SR. NABOR JÚNIOR - Já vou concluir, Sr.
Presidente.
Se concordarmos com essa tese do petista
José Genoíno e dos demais Deputados paulistas,
sempre que São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro se unirem, estará em risco o princípio da Federação, pois eles se árrogarão o direito de ampliar
ainda mais a ditadura que exercem sobre os representantes dos demais Estados do País.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carias Patrocínio)
Concedo-a .. palavra ao nobre Senador Gilvarn Bor. ges. (PauSei:)
Concedo a palavra ao nobre Senador Joel de
Hollanda.
O SR. JOEL DE HOLLANDA (PFL - PE. Pro- ·
nuncia o seguinte diScurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Srs. Senadores, um fato econômico dificilmente contestável é o caráter pós-industrial da linha de frente
do capitalismo atual. Apesar de não haverem desmobilizado_ completamente _seus _complexos industriaís, transfenndo somente as-fábÍieas mais primitivas para países do Terceiro Mundo, os principais
países desenvolvidos têm sua economia cada vez
mais voltada às atividades do setor de serviços, no
qual se concentram os filões mais rentáveis para o
investimento.

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

· Entre essas atividàdes de maior rendimento, a
do turismo tem grande relevo. Segundo dados da
Organização Mundial do Turismo, mais de US$3,5
trilhões são gastos anualmente com viagens e passeios em todo o mundo, com a conseqüente geração de 265 milhões de empregos e a arrecadação
de US$635 bilhões em tributos.
'
Não é concebível que tal potencial econõmico
para empresas e para o País como um todo continuasse tão mal explorado no Brasil. País tão extenso, de grande variedade de paisagens e de manifestações folclóricas. Pode até ser que essa mesma
idéia de riqueza turística do Brasil tenha engendrado
em nossas mentes o conceito de que nossas atrações naturais ou culturais seriam, por si, suficientes
para atrair para cá qualquer turista estrangeiro de
bom senso.
Somente um tolo - isso era o que nos parecia
- não gostaria, por exemplo, de visitar nossas praias
e ver nosso carnaval. Descuidamo-nos, assim, de
criar e desenvolver uma infra-estrutura de apoio ao
turismo, sem a qual o turista mais exigente norteamericano ou europeu dificilmente se aventura a viajar par algum lugar, por belo e interessante que seja.
Julgamos, por tempo demasiadamente longo, que o
exotismo bastava para satisfazer o turista - visto
como uma pessoa necessariamente dotada de espírito esportivo para relevar desconfortos e inconveniências. Abusamos, enfim, de ver o turista como ingênuo.
A conseqüência dessa atitude pode ser percebida nas estatísticas. Enquanto, no mundo todo, o
turismo é a indústria que mais tem crescido nos últimos dez anos, no Brasil, a quantidade de visitantes
está praticamente estagnada: de um milhão, 934 mil
turistas em 1985, passamos para dois milhões e 50
mil em 1995. Mais grave ainda é o fato de que este
último número, praticamente igua\ ao de dez anos
antes, representa uma recuperação, se comparado
ao pouco mais de um milhão de visitantes de 1990.
Ainda assim, esses 2 milhões revelam pua pouca
significação ao serem confrontados aos 60 milhões
de turistas recebidos pela Espanha no mesmo ano.
'
Outro exemplo da pobreza de nossos números
é Cancun, que recebe anualmente, só de turistas estadunidenses, os dois milhões de visitantes que recebemos de todas as procedências. Os norte-americanos que vêm até nossas paragens não passam de
180mil.
Diversas razões contribuem para esse quadro
de tibieza de nossa indústria turística. Primeiro, entre
as causas - digamos - naturais de nossas dif~eulda-

des, ressalte-se a distância espacial que a natureza
interpôs entre o Brasil e as nações mais ricas. É claramente bem mais fácil, para um turista inglês, sueco ou alemão, buscar o sol nas praias espanholas,
que estão bem ali, ao alcance de um võo de duas
horas. O mesmo, guardadas as proporções, pode-se
dizer do México em relação aos Estados Unidos.
Atrair a mesma quantidade de visitantes a nossa relativamente distante Pindorama requer um esforço
adicional de profissionalismo na publicidade das
atrações turísticas do País e no oferecimento de instalações confortáveis para prover transporte e alojamento aos viajantes, bem como para atender sua
curiosidade e sua disposição para compra de lembranças.
Aí é que reside todo o problema. Precisamente
nas causas culturais - não naturais - de nossas dificuldades. Com nosso proverbial gosto pelo improviso, qualquer tentativa de profissionalismo sempre
nos pareceu coisa supérflua, exigência descabida de
estrangeiro que não entende nada de nada porque,
afinal de contas, não nasceu neste ·p~ís "abençoado
por Deus e bonito por natureza•. Como podia querer
atrair turistas um País sem ferroviàs;' com estradas
de rodagem aos cacos, um transporte aéreo interno
cartelizado, entre os mais caros do mundo, e uma
rede hoteleira acomodada com uma.' classificação
oficial em estrelas que não tinha mais qualquer signifiCação, de tão defasada dos padrões internacionais,
mas que bloqueava aos empresários do setor a visão da necessidade de melhoria da qualidade de
seus serviços.
Essa, porém, é mais uma das coisas que felizmente estão mudando neste País. A partir de 1955,
a Embratur, em conjunto com entidades do setor privado e das Secretarias de Indústria, Comércio e Turismo das Unidades Federa~. coltlElÇOU a trabalhar
no Planejamento Estratégico do Turismo Nacional.
No dia 7 de março de 1996, após longo trabalho de
definição das responsabilidades e paicerias, o Presidente Fernando Henrique Cardoso firmava o documento final a que se chegara. Denominado "Política
Nacional de Turismo - planejamento estratégico",
esse documento define as principais ·linhas de ação
a serem seguidas.
Entre essas linhas de ação, gostaria de desta·
car o investimento em projetas regionais integrados,
a descentraf~zação e municipalização da gestão do
turismo, a capacitação de recursos humanal\. a modernização da legislação e o investimento em publicidade e promoção internacional. Os dois objetivos
prioritários dessa política são os seguintes: primeiro,
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aumentar para 3,8 milhões o fluxo de turistas estrangeiros para o País até 1999; segundo, reduzir a saída de turistas brasilei."os para o exterior, pelo oferecimento de opções atrativas, em qualidade e preço,
dentro do próprio País.
_,..
Entre os resultados desejadQS, encontram-se
as expectativas de entrada anual, com o turismo, de
US$4 bilhões de divisas diretas, e de aumento, para
10.5% da população economicamente ativa, da tração dos empregos gerados pelo setor.
Destaquem-se também, dentro do escopo do
Programa Nacional de Municipalização do TurismoProdetur, algumas iniciativas regionais que demonstram a disposição da iniciativa privada e do Governo,
em seus três níveis, de fazer com que essas idéias
passem do papel para a realidade. Pelo ProdeturNordeste, por exemplo, US$800 milhões já estão
sendo investidos em obras de infra-estrutura básica
nas áreas turísticas da região. Uma associação entre Embratur e lnfraero destinou outros US$50 milhões para a melhoria dos aeroportos de Fortaleza, São
Luís, Natal e Aracaju. Na Amazônia, um projeto global de ecoturismo, o Proecotur, feito em conjunto
pela Embratur, pela Sudam e pelo Ministério do Meio
Ambiente e Amazônia legal, deve receber, inicialmente, US$30 milhões de financiamento internacional para as primeiras obras de infra-estrutura. ·
O ecoturismo, aliás, detém um dos maiores potenciais de atração de turistas, entre as muitas opções de que dispomos no Brasil. Tanto é assim que um
outro convênio está sendo firmado entre a Embratur
e a organização SOS-Mata Atlântk;a, para a realização de um programa na área de preservação do
Vale da Ribeira, no·sul do'Estado de São Paulo.
Outras.ações governamentais incluem o financiamento, pelo BNDES, a empreendimentos turísticos privados, a redução, pelo Miftisténo da Fazenda,
da alíquota do imposto de impdrtação para equipamentos para parques turísticos temáticos e o anúncio, pela Fmep, da criação de uma linha de crédito
para o financiamento de projetas turí~.
Muito haveria ainda a dizer sobre as ações do
Governo Fernando Henrique Cardoso no que concerne ao fomento do turismo. O próprio Presidente
tem participado de inúmeros encontros empresariais
e comerciais do setor, e é visível, em suas viagens
ao exterior, sua preocupação em deixar uma imagem favorável do Brasil. Em todos os lugares por
onde passa, ele tem sempre buscado contactar empresários do setor para oferecer-lhes o Brasil como
attemativa de destinação de pacotes turísticos. Um
bom relatório do que vem sendo feito nesse sentido
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está no trabalho intitulado Reflexões sobre o turismo
brasileiro - análise de dois anos de mudanças do
Governo FHC, da autoria de Caio Luiz de Carvalho,
Presidente da Embratur e da Comissão das Américas da Organização Mundial do Turismo. Pela importância de seu conteúdo, gostaria de parabenizar
o Presidente, bem como toda a equipe da Embratur,
fazendo votos para que continue com coragem e determinação, promovendo as mudanças que o setor
do turismo necessita para se transformar na grande
alavanca do desenvolvimento do nosso País.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra ao Senador Bernardo Cabral, por
permuta com o Senador Ademir Andrade.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr% e Srs. Senadores, tenho comprovado, ao longo da minha vida pública, que dificilmente, coisa rara, alguém em vida é reconhecido
pelos seus contemporâneos. É preciso que passe
um tempo para que a história faça justiça, e geralmente esse reconhecimento é feito pelos pósteros. É
a posteridade que, após serenados os ânimos, consegue realçar figuras que, no embate, na discussão,
na ardência do momento, esses não são reconhecidos. Aliás, os homens públicos sérios, honestos, trabalhadores, acabam sendo envolvidos por uma minoria que não é convta; uma minoria que usa seus
mandatos eletivos não para aquilo que o povo deseja, que é não ser conspurcado, uma minoria voltada
para as suas ambições pessoais. Essa maioria de
gente séria, voltada para os interesses coletivos, que
faz da sua vida pública um exemplo para os seus
descendentes, acaba sendo misturada no balaio daqueles que buscam um mandato à custa de qualquer
preço para engordar a sua conta bancária ou para
desse mandato fazer trampolim para coisas menos
prováveis de ser reconhecidas pelo cidadão comum
como sendo um acerto.
FIZ política acadêmica, Sr. Presidente. Aquilo
era o cadinho onde se formavam, senão as lideranças, pelo menos aqueles que tinham uma vocação
polftíca. Entendo que há três tipos de políticos em
nosso País. Os políticos por vocação, os por ambição e os por vaidade. Aqueles que são políticos por
vaidade podem até usar a sua fortuna pessoal para
conseguir um mandato de deputado estadual ou federal ou de senador, e ninguém tem nada a ver com
isso: ele quis ter o título pela vaidade que lhe é compatível com a S!Ja vida.
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Há os que o são por ambição. Com esses é
preciso ter cuidado, porque investem uma soma
enorme para conseguir o mandato, sabendo que jamc..::. vão recuperá-la com o salário que ganham ou
como deputado federal ou senador ~s quatro ou
oito anos de mandato. Eu posso afirmar isso, porque
na minha vida pública concorri, como Deputado Estadual, depois Federal e Senador, com candidatos
que gastaram somas enormes de dinheiro e sempre
dizendo que não era possível que alguém investisse
uma quantia daquela monta se não tinha como ser
retribuído. A não ser que, no meio do mandato, fizessem as suas negociatas.
E há aqueles que são políticos por vocação,
que acabam como eu, Sr. Presidente, que, em certa
quadra da minha vida, tive o meu mandato de Deputado Federal cassado, perdi 10 anos de direitos políticos e o meu lugar de Professor na Faculdade de
Direito; como tantos outros, fui vítima de uma diáspora que nos lançou para outras capitais que não
aquela em que havíamos nascido. Eu, por exemplo,
quando fui cassado, me encontrava no Rio de Janeiro, não sabia sequer onde ficava o fórum e fui obrigado a advogar naquela terra durante 20 anos, fazendo do Rio o meu segundo Estado, porque o Estatuto do Cassado proibia que voltássemos ao Estado natal. E a minha mãe quase morre sem poder ver
o seu filho, porque não podia haver esse deslocamento. Esse é o político por vocação.
um
A S,.. Marina Silva - Permite-me V.
aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL- Já vou concedê-lo a V.
FICO a pensar, depois, no retomo, por que se
volta à política. Voltei na época áurea da Assembléia
Nacional Constituinte, porque assisti a um programa
de televisão em que um candidat~ a deputado federal constituinte dizia tantas tolices que me dei conta
de que era aquele cidadão que ia escrever a Constituição para mim. E não quis, Sr. Presidenfe. me quedar inerte pela omissão, porque não acredito em nenhuma liderança que se afirme pela omissão. Com
outros presidentes. da Ordem dos Advogados do
Brasil, função que exerci no ano de 1981 a 1983,
convidei alguns para que fossemos dar cunho àquilo
por que tínhamos lutado, que era a convocação da
Assembléia Nacional Constituinte, e deles ouvi esta
frase: "Não vou para a política porque geralmente
acabamos salpicados de lama.• A minha resposta foi
que, se não entrássemos, estaríamos cedendo lugar
a outros que talvez fossem praticar atos que poderíamos impedir se estivéssemos dentro dela.

ex-

ex-.

Vejo, com alegria, que é um médic() que preside hoje os nossos trabalhos. Também V. Ex", Senador Carlos Patrocínio, deve ter sentido isso na alma
quando resolveu enfrentar çs salpicos de lama.
Mas continuo dizendo que o homem público
não vale pela fortuna que ele eventualmente consegue amealhar, ou pelo poder que ele consegue empalmar, mas por aquilo que ele faz e produz em favor de uma coletividade. Não há como deixar de reconhecer isso. Ninguém sabe quem vendia as túnicas de Sócrates, mas se sabe quem foi Sócrates até
hoje.
Ora, Sr. Presidente, o político sério haverá de
ter sempre alguém que, ainda discordando das suas
idéias, que com elas não concorde, possa fazer justiça quando ele tiver desaparecido.
Vou interromper o meu discurso para poder ter
o privilégio de ouvir a Senadora Marina Silva.
A S,.. Marina Silva - Nobre Senador, gostei
desse apanhado de caracterizações de políticos que
V. Ex- fez: vocação, ambição e vaidade. Só acrescentaria mais um, Senador Bernardo Cabral: aqueles que o são por idealismo, o que não impede que
os que são por vocação também tenham idealismo.
O SR. BERNARDO CABRAL - Estão incluídos nela.
A S,.. Marina Silva :... Alguns têm o idealismo,
mas não têm a. vocação para ser político. Confesso
a V. Ex- que, em minha experiência como Vereadora
e como Deputada Estadual, sentia,· sinceramente,
que tinha algo a contribuir, algo a dizer, num Estado
em que é muito difícil fazer política ·quando não se
pertence a um partido tradicional,· "quando não se
pertence às .oligarquias de barranco que ali se constituíram durante muitos anos. Senti que tinha algo legítimo a dizer, mas confesso a V. Exl•que @mais retomaria à·condição de ~utada ou·~ereadora, não
por menosprezar a função, ela é fundamental, mas
porque acho que o meu papel nes5e sentido eu já
cumpri. E, como Senadora, acho que tinha algo a dizer ao Brasil e a est? Casa, não por minhas capacidades individuais, mas ·por representar uma categoria social que nunca havia sido representada numa
instância como esta, que é exatamente um segmer.to que ficou à margem da História na Amazônia,
muito embora a tenha construfdo. Estou aqui, diria· a
V. Ex', muito por idealismo, mas do que por vocação. Se fosse por vocação, eu estaria dando aula,
porque, por vocação, eu sou professora. MUito obrigada.
.O SR. BERNARDO CABRAL- Não sei se V.
Ex& estaria dando aula, porque continua dando aulas
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como Senadora aqui. Os seus colegas, quando a
ouvem, não ouvem só a Senadora: ouvem aquela
que pratica o magistério.
Mas veja V. Ex" que, se a sua experiência
como !>eputada Estadual foi difícil, ,na minha época
de Deputado estadual, a Assembléia foi cercada pelas forças militares, obrigando os 30 Deputados estaduais que éramos a votar no candidato da Revolução, porque o Ato Institucional de 1964 assim impunha, sob pena de sermos cassados.
Naquela altura dos 30 Deputados, só um - eu
não diria que teve a coragem, não seria isso -teve a
consciência de votar contra. Esse único Deputado
estadual, depois, foi eleito Deputado Federal pela
Oposição, numa oposição ferrenha, e é o mesmo
Senador hoje que responde ao seu aparte. Fui o único naquela altura. E fazer política naquela época, em
que o Ato Institucional pesava sobre as nossas cabeças, tanto pesou que escapei da cassação como Deputado estadual, mas, logo a seguir, corno Deputado
Federal, fui atingido por um ato de exceção.
Era muito difícil, porque nem os vizinhos queriam falar conosco. Era como se fôssemos párias
dentro do nosso País. Veja que, quando me refiro a
isso, e nem a propósito da cassação, é porque quero
trazer para os Anais desta Casa, Sr. Presidente, um
trabalho fantástico feito pelo jornalista Hélio Fernandes. Tantos dele discordam, mas poucos têm tido
neste País a grandeza de enfrentar, como ele enfrentou, a Revolução militar, confonne consta da sua
história, tendo sido perseguido pelos que estavam
no-poder a partir de 1964. Nunca o seu jornal foi impedido de circular, embo~ com dificuldades.
Mas, hoje, que estamos em plena democracia,
Hélio Fernandes atravessa uma crise muito pior, porq~ !he fecharam todas as portas, em termos de pubiK:idade, de matéria paga: e, \!linda assim, Hélio
continua dando sua contribuição ao Brasil, com a
sua condição de homem muito questionado: uns têm
verdadeiro ódio dele, outros o querem muito bem.
Devo dizer que, há mais de 30 ano$, Hélio e eu
ternos uma amizade muito sólida, construída quando
ele foi o primeiro político a ser confinado dentro do
País, talvez o único brasileiro. Contra isso me insurgi
da tribuna da Câmara dos Deputados, fazendo um
discurso violento contra o Governo da Revolução.
Nascia dali uma amizade; com ela tenho convivido
de forma tão forte que ela tem superado o tempo, a
distância e o silêncio.
Vi, há dois dias, um trabalho de Hélio sobre
Carlos Lacerda, e é aí que quero chegar: ao fio condutor filosófico do meu discurso, onde eu dizia, no
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seu início, que nós, homens públicos, não devemos
esperar reconhecimento dos nossos contemporâneos, quando muito, justiça dos pósteros. O artigo é
sobre Carlos Lacerda. Hélio Fernandes relembra
que, há 20 anos, o Brasil perdia o grande líder, de
quem tantos de nós discordamos. Eu, inclusive, na
minha mocidade, fui um deles. Mas Hélio Fernandes
escreve esse artigo com tanto primor e autoridade
que ele vai para os Anais da Casa, porque vou requerê-lo ao final, e tenho certeza de que V. E~ deferirá esse meu pedido. O artigo se intitula 'Há 20
anos o Brasil perdia o grande líder. Carlos Lacerda:
a morte antes da missão cumprida'.
Quando se chega ao final, Sr. Presidente, notase que o artigo foi escrito no dia 20 de maio de 1977.
Hélio está reproduzindo, vinte anos depois, com
post-scriptum, para mostrar o que ele dizia. E veja
que ele começa assim:
'Como escrever brevemente sobre o
múltiplo, vário, controverso, contraditório, tumultuado, adorado, amaldiçoado, invejado e
execrado Carlos Lacerda, se eu conheci todos e cada um deles, e de cada um e de todos guardo momentos inesquecíveis? (... )
O convívio diário com Carlos Lacerda
na Constituinte fabricou urna amizade que
durou 22 anos, de 1946 a 1968. (...)'
E diz Hélio Fernandes:
'Nesses' 22 anos de amizade recíproca, ficamos juntos em todos os momentos.
Nada nos atingiu, nada nos dividiu, nada fez
com que nos separássemos. Nunca, em nenhum momento, fomos incondicionais. Talvez por causa disso, nossas divergências tivessem sido passageiras.•
E diz mais adiante:
'Nesses 22 anos em que Carlos Lacerda construiu o perfodo mais fascinante e
mais tumultuado da História contemporânea
brasileira, era a mim que Carlos Lacerda recorria quando queria uma análise mais minuciosa da situação, era a mim que ele evitava quando sabia que essa análise iria contrariar tudo o que ele estava pensando dos
acontecimentos. Carlos Lacerda, um dos
maiores talentos do seu tempo, jjma das
personalidades mais fascinantes que já nasceram e viveram no Brasil, era múltiplo e
abrangia todos os setores com seu talento
inacreditável, só tinha uma falha na sua
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construção intelectual: o horror pela análise
crítica enquanto a batalha não tivesse terminado.'

quando ele lembra que apenas o tempo fez com que
ele burilasse, aperfeiçoasse os seus conhecimentos,
chega a um ponto em que diz:

Sr. Presidente, veja com que cuidado se faz
uma análiSe:'Üuando, colocando es5as palavras, ele
chega a 1954- aquela amizade já vinha de 46 -,assinala Hélio Fernandes:

"Lacerda ambicionou terrivelmente o
Poder, ninguém, no seu tempo ou fora dele
(...)amou, pretendeu, lutou e desejou mais o
poder do que Carlos Lacerda •

"1954 foi o primeiro grande momento
de Carlos Lacerda. Os anos anteriores são
anos de formação e de acumulação, embora
eu tenha defendido sempre que os homens
como Carlos Lacerda não se plasmam, não
se formam, não se constroem nem se edificam: já nascem prontos, o tempo só faz burilá-los e aperfeiçoá-los. •

E aqui vem, Sr. Presidente, a análise absolutamente perfeita:

Aqui, Sr. Presidente, cabe uma lembrança retirada de um artigo especial que a Tribuna da Imprensa fez publicar. Diz ele:
"Mas este gênio não veio por acaso.
Teve antecessores: seu avô, Sebastião Eurico de Lacerda, foi Ministro da Indústria, Viação e Obras Públicas no governo Prudente
de Morais,. de 1897 a 98, e, depois, ministro
do Supremo Tribunal Federal, de 1912 a 25.
Por sua vez, o pai, o jornalista Maurício de
Lacerda, elegeu-se duas vezes deputado federal (de 1912 a 20 e em 30), além de ter
sido revolucionário de 22 a 24, membro da
. Aliança Nacional Ubertadora (sic) (ALN) e
.. ·acusado de envolvimento no levante comunfstade35.'. .
Sr. Presidente, ser neto ·de um cidadão que
·acaba Ministro do Supremo, filho de um outro altamente combativo e," depois, conseguir superar a carga terrívebde um nome que se qmega, só sendo um
gênio. Só realmente tendo nas!:ido, como assinala
Hélio Fernandes, já .como um homem que veio com
essa condição de privilegiado.·
Observem, só para citar dois nomes conhecidos que já se foram e por isso, em respeito à saudade, podemos relembrar: quem se lembra do filho de
Rui Barbosa, alguém mais distante? Ou de um mais
próximo: do filho de Sobral Pinto? A carga dos nomes, Sr. Presidente, impede que tantas vezes os sucessores, aqueles que representam o nascimento, a
descendência, possam superar os antecessores. É
difícil, para não dizer impossível.
Pois Carlos Lacerda, de quem tantas vezes
discordamos, é retratado por Hélio Fernandes nessa
condição de privilegiado. E mais, Sr. Presidente,

"Mas Carlos Lacerda desejou o poder
com devoção, com grandeza, com seriedade,
com a consciência de que estava prepatado
para exercê-lo no sentido coletivo e não no individual. Nesse sentido individual era que Carlos Lacerda não tinha nenhuma ambição. No
sentido coletivo sua ambição de Poder era colossal, não se continha nos limites dele mesmo, era verdadeiramente aterroriZadora·
Ele e Hélio Fernandes estiveram presos do dia
13 ao dia 23 de dezemb.ro de 1968, durante dez
dias, numa mesma cela, confinados, discutindo, brigando, trocando idéias. E quando, depois, ele pretende se retirar, para fazer viagem ao exterior, Hélio
Fernandes retrata o seguinte:
"No desespero de ver desaparecer de
cena o único homem que eu considerava
capaz de ainda influenciar os acontecimentos no Brasil, eu lhe disse ·agressivamente:
"Pois é. Agora que você está rico e realizado
financeiramente, desdenha e abandona a
possibilidade de conquistar o POder que fanto ambicionou. • .
E continua Hélio Fernandes:
"Eu sabia que o tinha atingido, massabia também que o Cassius Clay- o artigo é
de 77, por isso a referência:- político e jornalístico que ele era não iria absorver aquele
golpe assim sem mais nem menos, iria reagir com violência, e era o que eu queria. E
ele reagiu rriesmo:
E reagiu c;om estas palavras textuais:
"Olha, Héiio, não se esqueça disto. Eu
jamais renunciarei ao Poder. E se fosse preciso que eu abdicasse do que você chama a
minha fortuna, para que eu chegasse ao !?oder, eu o faria imediatamente. E~r não desprezo nem nunca desprezarei o Poder, que
continua sendo a minha meta e a minha razão de existir na vida pública.·
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E destaca esta frase:
"Mas desprezo os métodos qye precisam ser observados para a conquista do Poder, desprezo a ação que leva ao Poder;
desprezo os homens que gravitam em tomo
do Poder."
Esses, Sr. Presidente, devem merecer também
o nosso desprezo, os que se humilham, os que se
acocoram, os que fingem que defendem quem está
no exercício do poder, mas que dele apenas querem
se aproveitar, se locupletar e fazer daí uma espécie
de vida pública.
O Sr. Joel de Hollanda - Permite-me V. Ex'!
um aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Ouço V. Ex!,
Senador Joel de Hollanda.
O Sr. Joel de Hollanda - Nobre Senador Bernardo Cabral, tenho cada vez mais aumentada a minha admiração por V. Ex!, pelas lições de inteligência, de competência e de patriotismo que V. Ex! tem
demonstrado em .toda a sua longa vida pública e, sobretudo, nos cargos recentes que V. Ex! assumiu,
nas missões que desempenhou, como relator da
nossa atual Constituição e, mais recentemente, presidindo, como verdadeiro magistrado, uma das difíceis CPis do Congresso, a dos Precatórios. V. Ex!,
hoje, dá mais uma lição para nós, da tribuna. A pretexto da transcrição de um artigo do jornalista Hélio
Fernandes, V. Ex!, com a inteligência·e o brilho de
sempre, extrai lições importantes, sobretudo para
aqueles mais jovens, que estão há menos tempo
nesta Casa, como é o caso do Senador que lhe fala,
que admiram os homens públicos que, por idealismo, por vocação e sobretucjo por patriotismo, abraçam essa difícil missão de representar o povo brasileiro, de representar o Estado, como é o caso de V.
Ex-, que brilh~ntemente repres~nta o Estado do
Amazonas nesta Casa. As lições que V. ExA extrai
da vida de Carlos Lacerda são importantes, mostram
como um homem supera todas as suas dificuldades,
supera até a carga genética do seu pai e ao seu avô
para se transformar num líder como foi Carlos Lacerda, que deu uma· enorme contnbuição ao País nos
momentos mais. difíceis. Carlos Lacerda foi um político controvertido, mas era múltiplo, tinha muitas facetas interessantes, sobretudo, tinha um amor enorme
ao Brasil. Durante toda a sua vida, lutou para consolidar a democracia e o desenvolvimento das instituições no nosso País. Portanto, quero parabenizar V.
Ex-, que, com o brilho de sempre, com tanta inteligência, com tanta competência, a pretexto de pedir a
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transcrição de um artigo de jornal, traz lições importantes, principalmente ãos jovens, àqueles que estão
começando a vida pública e que estão sendo desafiados pela política. V. Ex'! faz muito bem em homenagear Carlos Lacerda e o jornalista Hélio Fernandes, pela atualidade do seu artigo e pelo conteúdo
que o mesmo encerra. Parabéns a V. Ex!, que tão
bem divulgou essas informações.
O SR. BERNARDO CABRAL - Senador Joel
de Hollanda, não preciso dizer que o aparte de V.
Ex! me comove. Não é aquele aparte que geralmente se vê no parlamento ou se ouve quando um companheiro quer trazer a sua solidariedade em razão
desta oú daquela matéria; é, sobretudo, ditado pelo
coração.
Sem nenhuma dúvida, V. Ex- espraia aqui,
num dia em que geralmente esta Casa é conhecida
pela pouca freqüência e pela alta qualidade, que
nada supera o contingente da amizade. Mas é claro
que, embutido nessa amizade, V. Ex- revela o talento de quem analisa a postura de um Parlamentar; e,
ao analisá-la, seria da minha parte incoerente se eu
não reconhecesse que V. Ex- homenageia o seu
companheiro de Senado.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - A
Presidência lembra a V. Ex- que o seu tempo já ultrapassou em 6 minutos e 50 segundos.
O SR. BERNARDO CABRAL- Vejo que não é
só V. ExA que homenageia: o Presidente também
acaba de me homenagear, dizendo que ultrapassei
os 6 minutos do tempo regulamentar. Ora, como
vale a pena, ao mesmo tempo que do plenário e do
alto da Presidência possa eu ser homenageado ao
final do meu discurso!
Sr. Presidente, para finalizar, trago as palavras
que, 20 anos depois daquele artigo, diz Hélio Fernandes em post scriptum.
"PS- O artigo acima foi publicado no
dia 21 de maio de 1977, quando o grande
Uder estava sendo enterrado. Vinte anos se
passaram, r_!:lsolvo repeti-lo integralmente.
Até mesmo as frases "sutis" para driblar a
terrível censura que dominou este jornal (e
só este) durante 10 anos seguidos, foram
mantidas. E são visíveis as marcas da censura, mesmo num necrológio de saudade.
Depois de 20 anos, Lacerda continua insubstituível. •
'·

Devo dizer que Hélio Fernandes também continua insubstituível, porque necessário para profligar
certos erros, reconhecer certas mazelas, proclamar
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tantos equívocos que vêm sendo cometidos País
afora.
Formulo meu requerimento, Sr. Presidente: requeiro a V. Ex& que determine ao nosso Diário do
Senado Federal a transcrição, por inteiro, c:ia...<utigo
de autoria do jornalista Hélio Femand~.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU PRONUNCIAMENTO:

HÁ 20 ANOS O BRASIL PERDIA

O GRANDE LIDER
Carlos Lacerda: A morl8 an1eS ela
missão cumprida

Como escrever.brevemente sobre o múltiplo, vário, controcontraditório, tumultuado, adorado, amaldiçoado, invejado
e exacmdo Carlos Lacerda. se eu conheci todos e cada um
deles, e de cada um e de todos guanlo momentos inesquecfveis? Ele tinha lllCBiamente 1O anos mais do que eu. e quando o
conheci, na Constituinte de 1946 que ambOS freqüenlávamos
com paixão e euforia, diariamente, ele iniáava uma pregação jornalfstica-polftica para o Correio da Manhã a coluna Da Trtbuna
da Imprensa. E eu começava o meu aprendizado politico aos 21
anos. O que fazer se em a primeim vez que a minha geração via
um Congresso funcionando e nunca tivem outm experiência parlamentar tão fascinante como essa?)
O convívio diário com Carlos Lacerda na Constituinte fablicou uma amizade que durou 22 anos de 1946 a 1968, intacta,
iniDcada ininterrupta. a inatingida, sólida e compac1a, provavel·
menta porque foi alicerçada e compac1a, provavelmente porque
foi alicerçada e c:onstrufcla com materiais muitO semelhante que
elCislem nas nossas duas fonnações e personaliclades~Nesses 22
anos ela amiZade recfproca, ficamos juntos em todos os momentos. Nada nos atingiu, nada nos dividiu nada fez com que nos separássemos. Nunca, em nenhum momento, fomos incondiciOnais. Talvez por causa disso, nossas divergências tivessem sido
passageiras.
•

verso,

o'

-Brigamos muito, divergimos semprp. esgrimfàõiis quase
que diariamente. Mas só entre nós dois.
1946 a 1968 ninguém
assistiu uma divergência pública entre nós, tomamos posições às
wzes antag6nices, mas não pessoalmente conftitantes. Nesses
22 anos em que Carlos Lacerda construiu o período mais fascinante e mais tumultuado da História ~ brasileira,
em a mim que Cados Lacerda recorria quando queria uma análise mais minUCiosa ela situação, em a mim que ele evitava quando sabia que essa análise iria contrariar tudo o que ele estava
pensando dos acontecimentos, Carlos Lacerda, um dos maiores
talentos do seu tempo, uma das personalidadeS mais fascinantes
que já nasceram e vivemm no Brasil era múltiplo e ablangia todos
os setores com seu talento inacreditável só linha uma falha na
sua construção intelectual: o horror pela análise critica enquanto
a batalha não tivesse lerminado.
É evidente que ele não era um estrategista. Como todos
os grandes polemistas (e Paulo Francis afirmou certa vez, num
artigo, que no Brasil contemporâneo só conheceu realmente três
grandes polemistas, sendo um deles Carlos Lacerda), começava

suas campanhas do nada. partia apenas com a força do talento e
da convicção, ia progredindo com os elementos que recolhia no
fmgor das batalhas e chegava sempre a alguma coisa, a grandes
resultadOS, a conquistas impressionantes. Foi assim em 1954, a
sua primeim e grande batalha campal, batalha politica e jornalística com a introdução de novos métodos de combate (Coloco 1954
como e sua primeim grande batalha, porque a entrevista obtida
em 1945 com José Américo e que iria marcar o fim do Estado
Novo, foi a conjugação de muitas vontades, foi a reunião de várias lideranças, foi um trabalho conjunto que irromperia em públ~
co atmvés de Carlos Lacerda, mas não trazia aquela marca inconfundível de uma personalidade que dominaria amplamente o
seu tempo e os eus contemporâneos.)
Cronologicamente, politicamente, jomalislíeamente, Carlos
Lacerda começa arn 1954. Tinha então 40 anos exatos e estava
na plena posse de todos os seus instrumentos intelectuais. Certo
que ele já agia (a palavra ai é derivada de ação, que foi a palavra
que comandou toda a sua vida) desde os 1B anos, já tinha sido
·preso muitas vezes, já estivera fugido (nunca de si mesmo), já tinha sido até chamado. de comunista e de membro do Partido, coisa que ele nunca foi. Quando eu fui diretor da Manchete, ele foi
me visitar no velho prédio ela Rua Frei caneca, conversando, me
disse com arrebatamento: "Nunca fui do Partido Comunista, nem
mesmo da Juventude Comunista. Para esta tentei entmr, mas me
desencantei logo. Fui adapto do Partido, cheguei a participar de
campanhas de recolhimento de fundos para o Sooorro Vermelho,
mas jamais patticipeé de qualquer organização comunista". Era

verdade.
1954 foi o primeiro grande momento de Carlos Lacerda.
Os anos anteriores são anos de formação e de acumulação, embora eu tenha defendido sempre que os hOmens como Carlos Lacerda não se plasmam, não se tonnam, não se constroem nem
se edificam: já nascem prontos, o tempo só faz burilâ-los e aperfeiçoá-los. Os anos anteriores a 1954, tomm de elaboração, até
insensfvel ou não pressentida: os anos posteriores a 1954 !oram
a realização consciente, com um furor e um fulgor que o País não
tinha sequer imaginado, até que ele apareceu.

Carlos Lacerda faz o 1954 sozinho_ Isso é indiscullvel.
Como depois faria tudo ou quase tudo sozinho, tendo à sua 1101ta
personagens mais jamais personalidades. Pois estas, por mais
fortes que tossem, se dissolviam e se valorizavam ao contato
com o furacão que era o Carlos Lacerda em ação. Os que convivemm com ele nesses momentos, 1954, 1955, 1957 (uma data
esquecida mas que foi um dos seus momentos intelectuaiS mais
altos, quando o governo Juscelino tentou cassar o seu rnandalo
de deputado) 1961, 1964, tinham consciência de que Carlos Lacerda numa batalha politica ou jornalística, era um tmtor em
ação. Era um vendável desencadeado não se sabe oorno, mas
que em irnpossfvel pamr, fosse pelo método que fosse. Ele só
poderia ser acompanhado, quase sempre com deslumbtamento,
até que a ação se dissolvesse no tempo, pela vitória ou pela derrota. Ai então, vitorioso ou derrotado, se deSinteressava pelos resultados, deixava aos outros as tarefas que não o fascinavam

nem o seduziam.
Note-se quando eu uso a palevm clasambição &gacla a
Carlos Lacerda, eu sei o que estou dizendo. Lacerda ambicionou
terrivelmente o Poder, ninguém no seu tempo ou fora dele, na
História Republicana (com a única exceção de Rui Barbosa)
amou, pretendeu, lutou e desejou mais o Poder do que' Carlos Lacerda Mas Carlos Lacerda desejou o Poder com devoção, com
gmndeze com seriedade, com a consciência de que estava pre. parado para exercê-lo no sentido colativo e não no individual.
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Nesse sentido individual era que Carlos Lacerda não tinha nenhu·

ma ambição. No sémldo ooletivo sua ambição de Poder era colossal, não se continha nos ~miles dele mesmo, era verdadeira·
manta aterrorizadora.
Presos sozinhos no Regimento Caetano de Farias, fecha·
elos os dois dentro de um quarto, no dia 13 de dezembro até o dia
23 de dezembro de 1968, durante 1O dias pa.;;samos em revista
os acontecimentos brasileiros elos últimos 25 o~ 30 anos. Foi aná·
lisa, síntese, autocrítica, debale, discussão, conlrovérsia, cha·
mem como quiserem. Mas foi um encontro maravilhoso. foi uma
situação memorável e inesquecível. Até hoje eu choro amargamente não tennos gravado essa conversa ininterrupta de 1O
dias, em que, sem testemunhas e sem auditório, nos colocamos
humilde e arrogantemenle, um diante elo outro. Conversamos sobro tudo. Dissemos amável ou agressivamente tudo o que quisemos. Não tivemos lim~e de espécie alguma pois os limites impos·
tos eram as nossas ações e as nossas convicções e essas aram
explosivas demais para que pudessem ser contidas, até por nós

mesmos.
Durante 1O dias, fizemos o restrospecto da 30 anos. Mas
infelizmente não pudemos traçar o roteiro elos 30 anos que viriam
pois Cer1os Lacerda estava finnemente disposto a sair da prisão
para o exterior, objetivo que consumou, com o meu protesto antecipado, com o meu protesto de corpo presente, oom o meu protesto posterior, e,com o meu lamento inútil, agora que ele se foi.
Pois o que eu defendia com a veemência costumeira, naqueles
1O dias que passamos juntos, é que ninguém nenhum líder e principalmente um líder como ele, tinha o direito de abandonar uma

luta.
No desespero de ver desparecer de cena o único homem
que eu considerava capaz de ainda influenciar os acontecimentos
no Brasil, eu lhe disse agressivamente: "Pois é. Agora que você
está !ico e raalizado financeiramente, desdenha e abandona a
possibilidade de conquislar o Poder que tanto ambicionou". Eu
sabia que o tinha atingido, mas sabia também que o Cassius Clay
político e jornalístico que ele era não iria absorver aquele golpe
assim sem mais nem menos, iria reagir com violéncia. que era o
que eu queria E ele reagiu (119S11l0.

Levantou-se da cama em que estava sentado, e falou 2 homagnífico, altivo, al1aneiro e agressivo como poucas
WZIIS, mas mais lúcido ainda elo que o habilual. E me dissa 1axlualmente: "'O1a. Helio, não se esqueça disto. Eu jamais renunciami ao
Poder. E se tosse preciso que eu abdicasse elo que você chama a
minha fortuna, para que eu chegasse ao Poder, eu o faria imeclialamente. Eu não desprezo nem nunca desprqzami o Poder, que continua sendo a minha meta e a minha razão "de existir na vida públj..
ca. Mas desprezo os métodos que precisam ser observados para a
conquisla do Poder; desprezo a açíío que leva ao Poder; desprezo
os homens que gravitam em tomo elo Pode<'".
;
8e cumpriu rigorosamente o que me disse r\a prisão, d&
sistiu frontalmente de toda e qualquer ação, omitisse completa·
mente. AlglllllB!l vezes o !amparamento sobrepujava a vontade e
lá vinha o Carlos Laceróa da antigamente, em aparições fugazes
demais para poderem ser notadas. Há dias, ele me mandou um
exemplar de Tirano Banderas, com uma dedicatória muiti:J simpá·
lica, dizendo que esse personagem imortal criado em 1926, "não
em apenas atual, era mais elo que isso, era precursor". Escrevi
uma nota grande sobre o livro, mas tendo ela ficando ap1isionada
en1n1 as paredes da incompreensão, mandei-a a Cer1os Lacerda
com um bilhete. 8e ficou emocionado e me telefonou na sagunda·feira. Hé muito tempo não nos encontrávamos, foi a última vez
que falamos, nem de longe poderíamos prever que seria a última

ras seguidas,
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PS - O artigo acima foi publicado no dia 22 de maio de
1997, quando o grande lidar estava sendo enterrado. 20 anos se
passaram. resolvo repeti-lo integralmente. Até mesmo as frases
"sutis" para driblar a terrível censura que dominou este jornal, (e
só este) durante to anos seguidos, foram mantidas. E são visí·
veis as "marcas" da censura, mesma num necrológio de saudade.
Depois de 20 anos, Lacerda continua insubstituível.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio} - V.
Exi será atendido nos termos do Regimento.
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina
Silva.
A SRA. MARINA SILVA (Bioco!PT- AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.)- Sr. Presidente, Senador Bernardo Cabral, es·
sas sessões de sexta-feira são um bom espaço para
os tímidos; é aqui que eles treinam a possibilidade
de falar nas sessões de quartas e quintas-feiras.
Em primeiro lugar, quero fazer o registro de um
acontecimento que vem sendo notícia nos jornais,
que é o Grito da Terra Brasil, encaminhado pelos
trabalhadores rurais em toda a Amazônia e cujas ne·
gociações estão em fase final.
Recebi a informação de um representante da
Central Única dos Trabalhadores do meu Estado e
de lideranças do Movimento dos Trabalhadores Ru·
rais do Estado do Pará, companheiro Avelino Ganzer, de que houve avanços nas negociações com o
Basa e que, em vários pontos, houve acordos. Parece-me que 21 pontos foram negociados em todo
esse processo de mobilização que envolveu milhares de trabalhadores. Inclusive, houve grandes mani·
!estações no meu Estado e a participação de milha·
res de trabalhadores rurais, que buscavam ali propostas para o desenvolvimento sustentável, para o
fortalecimento da agricultura familiar, para a redução
dos juros, para um melhor tratamento na política de
crédito e apoio técnico ao trabalho dos produtores
rurais da nossa regiãQ e um tratamento adequado à
reforma agrária na Amazônia, que não pode ser nos
moldes das demais regiões.
Lamentavelmente, no que se refere à questão
dos créditos, um dos pontos mais importantes para o
Movimento, ontem rião houve acordo, e esgotaramse as negociações. Uma das propostas era a de que
as taxas de juros caíssem de 4% para 2%; que o rebate da TJLP, que é de 60%, fosse para 80% e que
o rebate do capital fosse para 30% - os 30% do capital concedidos para os agricultores deveriam ser
considerados como custo zero. Havia uma reivindicação de que fosse retroativo ao ano de 1 ~94, que
foi exatamente o início do Plano Real.
As negociações não avançaram, e a OrA Flora
Valadares retirou-se do caso; inclusive, parece-me
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que viajou para o Estado do Amazonas. Houve pressão. Os trabalhadores acamparam dentro do Basa.
Nesse momento, segundo informações que recebi
do Sr. Avelino Ganzer, está acontecendo uma nova
rodada de negociações com a Dr" Rora Valadares.
Essas propostas são as mais importantes. Existem inúmeros trabalhadores que estão' sem condições
de honrar os seus compromissos junto ao banco em
função dos juros estabelecidos, que são inadequadris
às suas possibilidades de renda, ao que produzem, ao
que têm como retomo económico.
Espero que a Presidente do Basa, Dr" Flora
Valadares, com a sua sensibilidade, encaminhe essa
negociação da melhor forma possível, para que o
Grito, que já estava sendo um sucesso nas questões
mais pontuais, menos estruturais, possa sair com
essa vitória, que será do Movimento, mas, acima de
tudo, será a demonstração de que o Governo está
sensível ao problema dos pequenos agricultores da
nossa região.
Um outro aspecto, Sr. Presidente, a que me
quero reportar, é que o Procurador-Geral da República, Dr. Geraldo Brindeiro, pede abertura de processo de cassação do Governador Orleir Cameli e
do seu Secretário Estadual de Saúde. Essa matéria
está no Correio Brazílíense. Segundo a reportagem, o Procurador da Repúbf.ca encaminha para o
STJ o pedido de cassação do Governador Orleir Carneli pelo fato de ele ter dispensado licitação na feitura de um pronto-socorro, utilizando-se do artifício do
estado de emergência, do estado de calamidade,
aqueles costumeiramente usados. quanda<se. quer
favorecer os amigos do dinheiro público, l)'1a5 _in!migos da sociedade, do bom uso desse dinheiro.público. Esse foi o caso da empreiteira Mendes Carlos,
de propriedade do empresário Narciso Mendes, ex- Deput:!.do, que fez, sem licitaçã(), obras no .vator de
R$1 milhão.
Esse é mais um dos episódios entre os que estamos cansados de denunciar no Acre. A imprensa
nacional tem divulgado o nome desse hqmem como
sendo aquele que teria comprado os votos• .Talvez
tenha sido dessa forma que ele conseguiu dinheiro
para comprar votos de Deputados corruptos.
O terceiro registro refere-se a um fato, para
mim, muito complicado, Sr. Presidente. Trata-se daquela história de se pegar uma frase, extraindo-a do
contexto, e generalizá-la como se fosse a verdade. É
o que se chama de sofismas. Os intelectuais, os sociólogos, os filósofos gostam muito dessa palavra.
Estão atribuindo a João Pedro Stédile a autoria de
uma proposta de fazer vigília em frente aos super-
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mercados para que as pessoas alimentadas· possam
ver a triste cara da fome. Foi dito ainda que João Pedro aconselhou a ocupação, a invasão de supermercados. Ele não usou as palavras invasão e ocupação.
Tenho posicionamento contrário a qualquer
tipo de violência, mesmo quando se trata de bandeiras aitamente legítimas. A violência, para mim, não é
o caminho. Os fins aos quais me proponho não justificam o fato de se-lançar inão de todos os meios. A
violência talvez seja aceita, do ponto de vista ético,
quando ocorre em legítima defesa. Mas, mesmo
nesse caso, se houver algum mecanismo de se evitar a violência, ele deve ser levado a cabo para que
não ocorra tal fato.
Atribuiu-se ainda a João Pedro a responsabilidade de ter aconselhado a ocupação das cidades,
fazendo uma verdadeira badema. Ora, ele falou exatamente em •ocupar os terrenos baldios, aqueles
que estão servindo apenas para especulação imobiliária". Como eu disse, generalizou-se; disseram que
ele pediu para que houvesse ocupação. Esse é o
discurso que a mídia divulgou e que o próprio Gover·
no e seus defensores têm colocado.
Discordo dessa forma perversa de tratar os adversários. Sofro quando isso acontece com a oposição, mas também não gosto de praticá-la com a situação.
Eu estava lendo um discurso do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, e não gostei do discurso. Certamente dirão: "Mas isso é uma obviedade, Senadora. A senhora é da oposição e não poderia gostar". O Presidente é um homem inteligente, e há muitas coisas inteligãntes que Sua Excelência fala que, independentemente de eu ser da oposição, admiro.
. . Num dos trechos do seu discurso, o Presidente
fala a seguinte frase:
....... ;.. .
.
..
"A sediedade brasileira exige um basta
" esse clima de badema. A sociedade brasileira não quer a desordem. Pedras, paus,
coquetéis molotov são argumentos tão pouco_ válidos quanto as baionetas, só que menos poderosos• ._
·
'

Se ·eu quisesse fazer como o Govemo e a Situação, eu diria que Fernando Henrique está pedindo a ditadura, está ameaçando, pedindo que as
baionetas venham para cima dos manifestantes. Se
eu quisesse sofismar, eu o faria Mas, da mesma forma que não goSto que as pessoas atribuar;n a João
Pedro Stédile ~;t pecha de ter mandado invadir supermercados, apartamentos, quintais, eu não utilizaria o
mesmo argumento. Dentro do contexto, o Presidente
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mandou que as instituições, que o Ministro da Justiça, que os responsáveis pela democracia, endurecessem. No entanto, não é certo sofismar e dizer: •o
Presidente defendeu a volta da ditadura militar". Da
mesma fonna que não gosto que me atirem pedras
que não mereço, não gosto de atirá-las,.
A Bancada de sustentação do Gbvemo muitas
vezes faz urna verdadeira festa, descontextualizando
palavras e, ao seu bel-prazer, utilizando nomes,
como muitas vezes a Santa Madre Igreja é usada O
Senador Lauro Campos citou o filósofo Tomás de
Aquino, que é o baluarte da sustentação ideológica,
filosófica da Igreja Católica. O Senador Edison Lobão utilizou o nome do Santo Papa no contexto daquilo que S. E~ também defende.
Há de haver um critério da verdade. Não podemos utilizar a verdade de forma tão especulativa a
ponto de não haver verdade nenhuma e de os argumentos e a realidade se subordinarem aos interesses, ao bel-prazer daqueles que os defendem.
Faço este registro porque considero que está
havendo uma tentativa, um clima para colocar a sociedade contra o Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra, descontextualizando palavras. Todo aquele
apoio que a sociedade brasileira havia emprestado
ao Movimento dos Sem-Terra de repente pode ser
retirado porque, de forma proposital, detenninadas
pessoas atribuem ao Movimento a pecha de violento, de desrespeito às instituições, de ser contrário à
democracia, etc.
Em um outro ponto do seu discurso, o Presidente da República fala que, se houver corruptos,
eles devem ser punidos. Fala ainda que a Oposição
acusa sem, pelo menos, assumir que está acusando
e que as denúncias devem ser investigadas com
todo rigor.
Até aí está ótimo. Se realmente as denúncias
são graves, se realmente devem\ ser investigadas
com todo rigor, não é através da Comissão de Sindicãncia que vamos conseguir esse rigor. Já foi dito
mil vezes, por pessoas que entendem d~e processo, que a Comissão de Sindicãncia não tem poderes
para fazer investigações e que o instrumento correto e
adequado é a instalação de uma CPI. Por que não se
cria a CPI? Quem tem medo da CPI? Eu não tenho.
Sou do Estado do Acre; orgulhosamente, sou
do Estado do Acre, mas não tenho medo da CPI.
Tenho absoluta certeza de que, em qualquer processo de investigação, jamais o meu nome estará associado a esses tipo de vergonha. Se estivesse, quebraria o meu sigilo bancário. Do meu pai não poderia, porque não tem conta bancária; do meu innão
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não quebraria, porque não tem conta bancária; meus
cunhados e minhas innãs também não têm conta. E
assim vai até a terceira geração. Talvez os únicos
que têm conta ballCáiiana minha família sejamos eu
eomeutio.
Não se quer CPI. Não se quer a CPI porque
teme-se que, ao se investigar com profundidade,
apareçam nomes de pessoas que a sociedade jamais esperaria que estivessem vinculadas a um processo tão vergonhoso. Se há o nome de dois Governadores, é fundamental que o Senado da República
empenhe-se na investigação, uma vez que cuidamos do interesse da Federação. E esse interesse
está prejudicado em função de que dois Governadores, um do Estado do Amazonas, outro do Estado do
Acre, compraram votos por meios altamente condenáveis. E condenáveis por quê? Primeiro, porque votos não se devem comprar; segundo, porque utilizaram dinheiro público, através de empreiteiros inescrupulosos, para patrocinar essa compra de votos.
Então, o Senado tem a obrigação de assinar a
CPI. A Câmara dos Deputados mais ainda, porque
tem cinco dos seus membros envolvidos.
Então, Sr. Presidente, dizer apenas que é a favor da CPI, que os culpados serão punidos, que se
houver culpados serão demitidos, não basta. porque
não se chegará aos culpados de maior monta se não
houver CPI. Só poderão ser demitidos e punidos se
houver culpados e se tivermos a CPI.
Sr. Presidente, tenho, com muita tristeza,
acompanhado esse processo que envolve o meu
Estado nesses escândalos todos. As vezes, ao manifestannos o lugar em que nascemos, as pessoas
comentam, de imediato, que o Acre é um lugar complicado. O Acre não é um lugar complicado. O Acre
é apenas mais um dos Estados da Federação em
. que acontece corrupção. O Acre é mais um dos Estados da Federação em que um Deputado corrupto
se esconde por detrás de um taxista, de uma pessoa
humilde, e encaminha um processo ao Ministério
das Comunicações para conseguir uma rádio e uma
emissora de TV, e-consegue. Consegue para falar
bem de si mesmo e falar mal de pessoas de bem,
para se reeleger e dar continuidade àquilo a que o
Senador Gabral falava, ou seja, fazer politica por interesse pessoal e econõmico.
Sr. Presidente, nunca entendi como é que, no
meu Estado, algumas pessoas gastam tanto dinheiro
em suas campanhas. A minha campanha está no livro do Di;w. A campanha da Senadora Marina Silva
está em último lugar em termos de gastos. E, com
muito orgulho, aqui estou com o voto consciente da
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população do meu Estado, que venceu vários coronéis de barranco, arraigados, incrustados na política
acreana, e me trouxe até aqui para cumprir com o
papel de, primeiro, defender o meu Estado e o meu
País também, mas, acima de tudo, para dar um testemunho, talvez em um momento tãp difícil, de que
no Acre não somos todos iguais, de que existem
pessoas de bem, pessoas que não se envolvem
nesse processo de corrupção.
Temos, no Acre, as melhores experiências,
graças à ação da sociedade. Temos o Projeto Reca,
um dos melhores projetos de assentamento, com a
ajuda da Igreja e de um povo altivo, trabalhador, que
consegue uma renda, em três hectares de terra, de
até cinco salários mínimos. Tivemos também um
movimento forte de seringueiros que lutaram pela
preservação daquela floresta, mesmo quando o Governo Federal determinou que o modelo de desenvolvimento para os acreanos deveria ser a pecuária
e a exploração de madeira. Resistimos e provamos,
na prática, que a pecuária não absorvia mão-deobra, que a madeira era uma atividade predatória e
o correto seria fazermos uma reforma agrária adequada, com reservas e com assentamentos extrativistas.
No Acre, temos, hoje, um dos melhores refer_enciais em termos do tratamento da prostituição infantil: a Casa Rosa Mulher, que, na época do Prefeito Jorge Viana, foi premiada nacionalmente e reconhecida internacionalmente.
Enfim, temos-ali inúmeras experiências, como
o próprio projeto de agricultura familiar'e·-os·sistemas
agrofforestais da Prefeitura de Rio Branco. Temos ali
um trabalho autõnomo, nos seringais, de ONGs sérias, com mais de quarenta e seis escolas no meio
dos seringais, onde o Governo e o Estado não aparecem, além de postos de sa.Yde feitQs por iniciativa
\
da sociedade. .. .
É esse lado bom da sociedade acreana que
não permite, que não admite que a •cara• dos
acreanos seja mostrada ao Brasil atra~és dos 'Ronivons' e dos 'Joàes Maias', dos 'Orlêires Camelis'. Essa não é a 'cara' dos acreanos. ·é a 'cara'
da ausência do Estado brasileiro no Estado do
Acre, que não investe em saúde, não investe em
educação, não tem um projeto de desenvolvimento. E ai qualquer aventureiro, com trinta dinheiros,
conseguidos dessa forma, monta um comitê, faz
cirurgias duvidosas, fazendo laqueadura de trompas em mulheres que, em filas, são mutiladas, independentemente de suas idades, para conseguir
votos. É lá que se troca voto por uma aspirina; é lá
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que se troca voto por uma lata de leite. Esse não é o
Acre dos acreanos que lutam, é o Acre dos acreanos que foram esquecidos pelo Governo Federal e
que alimenta essa política do 'pires na mão', do
'toma-lá-dá-cá'.
Tenho orgulho de ser acreana. Pareço um pouco bairrista, mas não é bairrismo; é que não admito
que, neste momento, a Região Norte seja considerada 'bode expiatório' desse processo de corrupção
que existe em todo o País. Afinal de contas, o Ministro citado não é acreano. Dos Governadores citados,
um é do Acre e o outro é do Norte, mas, com certeza, o dinheiro para fazer esse tipo de atividade espúria é conseguido por outros meios, bem fora da nossa Região.
Em nome do desejo de que o Brasil possa acabar de vez com a corrupção de suas entranhas, particularmente nos lugares onde o sofrimento a desinformação são maiores, é que venho a esta tribuna
dizer que, orgulhosamente acreana, tenho lutado
para acabar com esse tipo de mazela. Afinal de contas, não é de hoje que denunciamos a primeira conta
fantasma criada, que serviu de escola para PC Farias, chamada 'Flávio Nogueira'. Foi também no
Acre o episódio que envolveu o Ministro Magri. Depois, houve o assassinato do Governador. Agora, temos um Governador que está sendo processado por
várias denúncias de corrupção ..:. além desta agora -,
que tem cinco CPFs, e que é recebido às vésperas
da reeleição por pessoas de alto gabarito da política
nacional, porque estão no .comando. l)'lllior. Essas
pessoas _não deveriam ter crédifo nenhum para esSe
tipo de prestigio, porque, de alguma forma, estavam
controlando bancadas de quatro, cinco, seis votos. É
essa política que tem que acabar.
Para concluir, Sr. Presidente, defendo que demandas lêgltimas não podem ser tratadas
ganha.
·

como"1ár-

Quero dar um testemunho. Tenho levado as
demandas legítimas do povo acreano ao Presidente
Fernando Henrique Cardoso. Já fui recebida várias
vezes por Sua Excelência. O movimento. dos seringueiros, a .dendhcia contra a exploração irregular de
madeira feita pelo Padre Paulino - que, inclusive, foi
recebido pelo Presidente. Todo o processo de luta
que estamos travando para que se tenha uma resposta econômica; social, estrutural naquele Estado
tenho encaminhado ao Governo. E tenho dito que é
possfvel resolver o problema do Acre com muita facilidade. Afinal de contas, são 15 milhões de hectares
de floresta e apenas 450 mil habitantes. É menos
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gente do que em um bairro de São Paulo. Com um
governo competente, com um pouco de atenção do
Governo Federal, com a transfonnação das experiências positivas que ali acontecem em políticas públicas de desenvolvimento, com certeza, poderemos
ser uma referência, um exemplo para o Brasil de
como desenvolver sem devastar.
'
Tenho levado todas essas demandas ao Presidente e tenho dito a Sua Excelência que não me furto de dar a minha contribuição a qualquer que seja o
Presidente, porque a Amazônia não pode mais esperar. E se Sua Excelência estiver imbuído do propósito de dar as respostas adequadas, as dará, independentemente do voto da Senadora Marina. Se
Sua Excelência enviar projetas de interesse da sociedade, com os quais eu concorde, não terei qualquer problema em votar a favor. Mas, respeitando a
diferença politica, que não pode ser objeto de barganha: vou votar a favor disso em troca do apoio aos
seringueiros; vou votar a favor daquilo em troca da
estrada ou do hospital. Voto de acordo com os meus
princípios e o Governo Federal tem a obrigação de
encaminhar as demandas· legítimas da sociedade,
independentemente ·de concordar ideologicamente
com aqueles que estão no poder.
Muito obrigada.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE A
.SENADORA MARINA SILVA EM SEU
PRONUNCIAMENTO:
GRITO DA TERRA BRASIL./97
ClJT- FETACRE- CNS

Fone(068)224-1117
Fax <oos> 224-2034
OF/CIRC.IN" 010197

Rio Branco-AO., .1 O dEt maio de 1997
Exm1 Sr.

Fernando Henrique Cardoso
MO. Presidente da República Federativa do Brastl
Brasffia-DF

.

Senhor Presidente
, . •• Vimos por meio d~, ~o documento elaborado
. a partir das discussões feitas ~ $jl1dicaloS, Associações a
CooperativaS da trabalhàdores rurais do Estado do Aae, propondo a alteração na Medida Provisória n• 1.511·1 O, objetivando uma
•análise de V: Ex", sobra as particularidades de nossa região, haja
vista que a mesma prejudicará substancialmente os mini e pequenos agriculloras.
Sendo o que tínhamos pam o momento e na certeza da
vossa habitual atenção, reitammos protestos de estima e consl·demção.
Atenciosamente, Sebastião Machado Ollvolra - Slblli,

Coordenador do Grito da Terra Bmsl- AC.

--
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<;;RITO PA TE;RRA BRASIL/!17
CUT- FETACRE- CNS

OF/CIRC./N1 010197
Rio Branco- AC, 1o de maio de 1997

Senhor Presidente,
Compreendemos a preocupação do Governo Federal em
criar Politicas de Conservação das florestas arnazônicas. Todas
as providências deverão ser tomadas antes que se estabeleça
uma catástrofe ambiental
região. Pór outro lado, é necessário
que se considere as especificidades locais.
A lorrna de ocupação da Amazónia a partir de 1970, foi um
desastre do ponto de vista ambiental e também económioo.

na

Nestes últimos 30 anos, as politicas da desenvolvimento

alijaram completamente as oomunidades menos capitalizadas,
concedendo recursos, tecnologia a subsidias à "elite empresarial". Esta elite nunca teve oompromisso com a região. Entra !antas coisas, utilizaram-se de linhas de crécfrto subsiál&das pelo governo, para realizarem outros tipos de investimentos.
Podamos afirmar que o minimo de ações públicas desenvolvimentistas para as populações tradicionais, partiu delas próprias através de suas organizações, oomo pór exemplo, as Reservas e Assentamentos Extrativistas a o Prodex.
Neste contexto, apesar de reflexões sobre o passado o governo edita a Medida Provisória 1511-10, que será mais um gmva
problema para os mini e pequenos produtores rurais, consideran-

do que:
a) A maioria dos projetos de assenfamentos tem Idade superior a cinco anos a o desmatamenlo nestas áreas já supem os
25%; ...
bj Todas as farnffias estarão irr.,ossibililadas de d8senvolvarém suas atividades de plantio;
· ·
·· ·
c)'O calendário agrfcola da ..&grãO ~-se~-~ de
maio, a se até este más, a MP 1511-10 não for revista, os produtoras 1arão sua produção inviabilizada, levando milhares de farnf·
lias ao ~manto a conseqllenta êxodo rural, aumen1ando
os probl~ sociais nas periferias das cida!l~. Propostas de llllllnlçio da MP 1511-10
1 -·Nas propriedades de miri e pequenos produtoras rurais em. regime da agricultura familiar, aSsanlados aiÓU oom área
de fitofiSioriomia florestais, não sará permitido o oorta raso em
pelo manos 50% dessas tipologias ftorestais:

2 - Nas propriedades contempladas no item anterior, permite-se o plano de manejo simplificado nas áreas de reserva florestal de cada propriedade.
. Medidas c:omplementares que poderio compor a MP n"
1,511-1o como Disposições translt6rlas:
· ·

1 - Disponibilizar através de convênios oom associações,
ooopemtivas e Ongs, as tecnologias geradas a adaptadas pela

EmbnJpa e Universidades,

para a AmazOnia, no que se rafara ao

manejo de solo e floresta, em pequenas -propriedades sob o regima de agricultura familiar;
2 - Criar um programa eficaz envolvendo os Ministérios

afins, para de forma integrada, desem(olver ações de controle e
alternativas para as queimadas na AmazOnla;
·
3 - Equiparar os enaugos financeiros do Programa da Desenvolvimento do Extrativismo - Prodex, Programa de Desenvolvimento Rural - Pró-rural, Programa Nacional da Fortalecimanto
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da l'.griciJitura M!fniliar- Pronaf, aos práticados no Programa de
Crédito Especial para a Refonna Agrária Procem;
4- Elininar a burocracia no Basa e Banco do Brasil, visando agilizar os crédi1os aos mini e pequenos produtores rurais em
mgime de agricultura familiar, como fonna de lliabilizar a agricu~
tura em ámas já desmaiadas.
Sebut1io Machado Ollwlra, Presidellte da CUT/AC Joio de Deus Rodrlg.s, Presidente da Fetaae - Luis Vasconcelos, Coordenador do CNS REGJAC.
BRASIL
Bmsllia, sexta-feim, 23 de maio de 1997

A denúncia feita pelo Procurador Geraldo Brindeiro ao STJ

dor, que responde também a acusações sobre superfatummento

Getaldo Blindeiro pedB a abeltula de processo de cassação contnl OtiBir C8m6li 9 S9CT9tário estadual de saúd9

Ronaldo BnslllenM
Da equipe do Correio

O govamador do Acre, Orleir Cameli - priocipal acusado

no escêndalo da compm de vo10S de deputados acreanos a favor
da emenda da me1a1ção- foi denunciado, on1em, ao Superior Tribooal de Justiça (STJ), pelo Procurador Geral da República. Gemido Brindairo. Na denúncia, Brindelro pede a abertura de processo pera a
ção dos mandatos do Governador Cameli e do
secratário de Saúde acraano, José Raimundo Barroso Bestene,
deputado estaduallioenclado.
A denúncia contm Csmeli e Bestane foi feita com base em
dispensa Ilegal de llcllação nas obms do hospi1al de base e pron11>-socorro Joana Benlclo de Souza. em Rio Bnmco, obra Olçada
em R$2.9 milhões.
Cinco ompraitsiros que se beneficiaram da ilegalidade 1ambém foram denl.n:lados João Otivelra de Albuqueft(ue {Albuquerque Engenharia Ut:la), Sérgio Tsuyoshl Murata (Etenge}, Allan
Ascandino Carlos da Silva (Mendes Carlos Uda), Carlos Takashi
Sasai (Delta Conslrup6es e Comércio Ut:la) 9 Paulo Robef1o cavalcan19 (Conslrutura Pollguar Lida).

A Conslrutura Mendes Carlos, também denunciada ao

ao ex~ faclalal Narciso Mendes, apon1ado
grBYIIÇÕ9S

Pelos cálculos dos procuradores da República que formularem a denúncia, entre os quais Luiz Francisco de Souza - que
alUava no Acnl à época do ilícito - a fsJta de licitação 9 a indicação das empmitBiras feita dimtamente pelo governador, tsriam
gerado um ganho ilícito de US$1 milhão pera as empresas. O
processo que pede a cassação do governador Oóeir Cameli e do
secretário Barroso Bestene vai ser analisado pelo Ministro Anselmo Santiago, do STJ.

nistério Público Federal foi dividir os prooessos contra o Governa-

É DENUNCIADO AO STJ

como o Senhor X. RISpOIISáwl pelas

cluiu pela ilegalidade da dispensa da lici1ação, que deveria, obrigatoriamente, ter sido feita.

pode ser a primeira de uma série: a estratégia adotada pelo Mi-

GOVERNADOR 00 ACRE

STJ, partance
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onde os depulaclos Ronillon Santiago (PFL - AC): e Jolio Mala
(PR. - AC). rulalam oomo de seu a compra de \lOtoS na votação
da amenda da roolelção.
A dispensa de lic:ltaçáo foi fei1a de meneira legal- seglRio
pamcerdo ~Gemi da República, Wagner Nalal Balis1a, que embas9ou a clen(R:Ia de Geraldo Brindelro -, poltiU8 o Gowmador Ordeir Camel d9crelou 9SI!Ido da calamidade púbico no
hospilal, alegando a pracariedade de suas instalações tisicas 9 ins11Umen1ais, acatando sugestiio do Seaalário da Saúde.
Na anáJisa dos laudos tácnk:os fei1os no hospilaJ 9 no valor
destinado às obms do hospilal, o MiRstário Público Federal con-

da obras, concessões sem licitação e até mesmo por tentar vonder seis milhões de hectares do estado em troca de um empAislirno junto a uma~ colombiana
Como testemunhas oontra Cameli, o Ministério Público n>lacionou, entre outras. o Presidente do Sindicalo dos Trabalhadores na Saúde do Acre, Francisco Pereira Uma, Felner Thaumaturgo, do Tribunal da Contas do Estado e Sebastião Fonseca, Presidenta do Conselho Regional de Engenhalia e Arquitetura
(CREA).
GREJO DA TERRA BRASIL 1997
PAUTA DA REIVINDIÇÃO

ESTADO DO ACRE

Realização
CUT -Central Única dos Trabalhacfor9s
FETACRE - Federaçíjo dos Trabalhadores na AgriciJitura

do Estado do Acre
CNS - Conselho Nacional dos Seringueiros
Apoio: CPT -Comitê Chico Mendes - SOS Amazónia - Sindicatos - Pesacnl- CTA - Diocese.
GRITO DA TERRA BRASIL- 97

·-~

O Glito da Tena Brasil é uma manifestação dos produtores
rurais a nívei nacional, estadual e mullcipal coordenado pela
Contag, CUT, CNS, Fetag e STR peis definição da politicas públicas que possibilitam o desenvolvimento do meio rural, assegurando condições dignas da vida e de trel:lalho, com Justiça social
9 democmcia eca •Omica;à população do campo.
A nllllização da Rafonna Aglárla, c0m damocmllzação do
acesso à lena e polftlcas públicas da apoia ao fortalecimento da
agricultura familiar, são as bases assenc:ials pera p"romowr um
modelo de desenvohrimenlo pautado na eqüldade social, na eficiência aoon6mica e na sustentabilidada. Esse modelo deva ser
definido levando em con1a o ooncei1o da segurança alimen1ar, ou
seja, a garantia do acesso seguro ao alimento neoessário pera
uma vida saudávei.
Damocmtizar a lena é não só redistribuir a posSe do solo.
É também disciplinar o seu uso, zelando pela preservação do património natural, e dos direitos originàrios e constitucionals dos
povos indígenas, que têm sua cultura e sobrevivência baseadas
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em conceitos dfferentes dos que regem as concepções agrícolas
e agrárias da sociédade envolvente.
Foi com o Grito da Terra BTSSJ1 que os produtores rurais do
Estado do Aae, obtiveram suas maiores conquistas como o FNO
- Especial, hoje Pró-Rural, a criação do Prodex. como a criação
do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura FaniliarPRONAF.
A participação de todos é de suma importãncia neste momento em que há um agravamento dos problemas agrários no
Pais e o Governo, alegando democratização e desCentralização,
busca transferir para os municípios a responsabilidade para com
a problemática agrária e anuncia a 'recriação da relonna agrária',
que nada mais é que um programa de compra de terras. Isto na
verdade mercantiliza o processo e busca desqualificar as desa·
propriações, transformando-as em meras medidas acessórias na
obtenção de terras para a reforma agrária.

11- Justificativas
No Estado do Aae assim com o resto do Brasil, a concentração da terra é uma das causas dos grandes problemas sociais
urbanos e rurais. Ela gera a exclusão social, produz o êxodo rural
com a expulsão de farrulias do campo para cidade e as conseqüências tem sido o desemprego, a fome, a miséria e o descon-

trole social.
Há ainda os produtores rurais que estão abandonados, excluldos das politicas governamentais, mais mesmo assim, resis·
tem para permanecer no campo produzindo alimentos, abastecendo o mercado, gerando emprego e renda, apesar das difi<:U.
dadas frente as novas tendéncias da agricultura no Brasil.

A maioria da população brasileira apoia maciçemanle a
realização da ações concretas para a efetivação da ra1orma agrária. Reconhece esta medida como crucial para solucionar os graves problemas que alligern a sociedade, principalmente o desemprego em massa e a violência.
Na contmmão desta realidade está a ação do Governo que
não tem um programa de retorma agrária para o País e se limita a
adminlslrar os conflitos, tentando evitar que estes se 1ranslorrnem
em problemas que possa ctiar <ma imagem negativa jooto à comunidade lntamaclonal.
A realização de alguns assentamentos localizados não é
suficienta para caracterizar um Programa de Refonna Agrária. Há
um agravamento dos problemas agrários no Pafs e a concentração ela propriedade ela terra continua como um dos Indicas mais
elevados do mmdo. Não há recursos sulicientas no cxçamento
para o atendimento das metas do próprio\ governo. Ineficiente e
desaparelhado, o Incra não utilizou, sequer, a totalidade dos recursos existentes no orçamento em 96.

As ""'lpaÇÕ9S tem sido essenciais para garantir a desapropriação dos imóveis improdutivos e são medidas 1<\gftimas para
fazer com que a terra passe a cumprir sua função soélai.
Dados clêmonstram a ~ das conqLislas obtidas
na luta por IXl1B pruvidência social digna e jUS1a. No enlantO, ml.i1os problemas ainda persistem, gerando a exclusão de grande
parte de lrabalhadores rurais, especialmente rnulheras a assalariados tampol'ários.
A falta de documentação para comprovar a atividade rural
em anos anteriores e a falta de informação sobre direitos. aliados
aos entraves burocráticos administrativos, à má-\IOOiade e procedimentos incorretos em grande parte dos postos locais do INSS e
a pennanenta ~ de excluir os rurais do regime gara1 da
previdência. são questões que ainda pcacisam ser enfren1adas.

O

acesso

aos beneficias previdenciários continua d~fcil

para os trabalhadores (as) rurais, devido as constantes mudanças
na legislação previdenciária e nas normas internas do INSS. A

normas deste órgão tem contribuído para cada vez mais afastar
os trabalhadores (as) rurais em regime de economia familiar e assalariados dos beneficies previdenciários.
Hoje, mesmo com a existência da Portaria n• 3.641196 do
Ministério da Previdência Social e da Ordem de Sanriço do INSS
566196, os trabalhadores continuam marginaliZados, sobretudo as
mulhares seguradas especiais e os trabalhadores rurais volantes
temporários a safristas.
A educação aparece como uma das mais graves deficiências na área rural. Além da falta de prioridade com o ensino fundamental; os currículos são inadequados à realidade rural; o ca-

lendário escolar não leva em consideração o calendário agrícola;
as escolas estão quase sempre sucateadas e os professores (as)

não têm capacitação adequada e permanente, além de ter uma
remuneração aquém de suas necessidades.
Cerca de 38% da população rural com mais de 7 anos de
idade é analfabeta. O Indica de analfabetismo atinge 30% dos
que estão enfre 10 e 14 anos, 21% dos jovens entre 15 e 19 anos
e 23% daqueles que têm de 20 a 24 anos de idade. Se acrescentarmos as pessoas que tiveram até dois anos da escola, veremos

que mais ela melada, 54%, da população rural se encontra nesta

si1uação.
Embora a Consti1uição e a Lei Orgânica da Saúde (1990)
tenham dafinldo impor1antss principias na área de saúde e o Sistema único da Saúde tenha dado direfrizes que atendem aos interesses ela grande maioria ela população, pouca COisa foi falta
para sua efetiva Implementação.
Excluida ela assistência privada e desassistiela pela ·saúde
pública. a população rural, sem dúVida. é a que paga o preço
mais alto pelo atuaJ modelo de desenvolvimento. Cerca de 30 milhões de brasileiros não têm acesso 90 SUS, apesar da universalidade do sistema ser um principio fuldamental.

1.s

No Blasit, existem
milhão de crianças com faiica etária
entra 10 a 14 anos. trabalhando na agricultura. No campo, as

rePrasentàm 25% da rnão-<IEKlbra empregada no setor

crianças
agropecuárío.

A agricultura brasileira sofra "'!'. ~ de aprofundamento de sua crise, desde o advento do. Pleno Real, a ala desti·
nado o pepe1 de_ ancorar a redução
iaxas de inllaÍ;ão. sem
contrapartida de politicas agrícolas que· lhe permi!am
á]Uste
90 novo cenário eoon6mlco.
· ·
··

das

urn

A crise ela agricultura brasileira possui um caráter estrutural que é um modelo da dasemlolvimanto prolundamenle excludente e concen1lador da terra e renda. Isto foi ocasionado pelo favorecimento ela agricultura patronal em detrimento da agricultura
familiar que utiliza como rniio-<l&OOnl o lrabalho fami6ar.
Como conseqüência deste processo de d~to e
do êxodo rural dele decomlnte, vemos hoje no campo e na cicia·
de a miséria, o deserilprego, a exploração de mão-<fe.<Jbra assa-
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lariada rural f!HnpOrária, que originalmente era um agricultor fa.
milia.
A maioria dos agricultores familiares não

tem capacidade

da autofinanciamanto, suas terras são poucas, possuem dificulda·
das da capacitação da racursos,tlilmanOs a foram alijados das
políticas públicas. é justamente para este
que deva-se priorizar o foco das políticas governamentaiS para a agricultura, pro-

sator

curando responder a
menta, incentivos

essas

dificuldades, oferecendo, principal-

aos jovens que tãm potencial para transformar

seus estabelecimentos em empresas familiares.

O empobrecimento da grande maioria da população do
meio rural continua em escala crescente. Isto é oomprovado com
o aumento da miséria e da falência dos

pequenos municípios do

interior do Brasil e do nosso Estado. A profunda deterioração das
prefeituras e oomén:ios locais tem uma da suas raízes na crise
que vive a agricultUra familiar. Este fato panaliza a sociedade
como um todo, pela diminuição da produção agrícola e conseqüente aumento da dependãncla dos produtos importados.

A política agrfcola continua sendo tratada da forma segmentada por produtos (tendo prioridade

os da

pauta da exporta-

ção). Os instrumentos (crédito, assistência técnica, pesquisa etc.)
continuam a ser estabelecidos de forma isolada; não há uma polí-

tica governamental que leve o conjunto da instrumentos necessários para o desenvolvimento do meio rural brasileiro, integrando,
desta forma, os agriculto;es familiares ao processo produtiw a inserindo-os no mercado interno a externo.

Como já foi citado, fica claro que a prioridade das políticas
é para o setor patronal e para as grandes agroindústrias privadas.

lslo é comprovado pelo volume da recursos destinados a alas,
seja na securitização das dívidas agrfcolas, seja no crédito rural.
De positivo, temos o Programa Nacional da Fortalecimento
da AgricultUra Familiar (PRdliiAF), que é uma reivindação antiga
do Movimento Sindical de Trabalhadoras Rurais e que começa a
ser implementada pelo Governo Federal. Porém, mais do que
programas sabiaís, é necessário que o Governo desfoque a priOridade das politicas
forma articulada, para o desen--

públicas.--oo..

volvirnento do meio rural brasiTefro, ~· principalmente,
no fortalecimento da agricultura familiar.
A criação e Implementação do Pronaf poda significar um .
avanço na busca do direito à cidadania para a 11\>Pulação rural.
Debatendo e buscando alternativas para o desenvOlvimento rural
como um todo, prowca um rompimento com a p!á1icil hlslórica da
elaboração das politicas voltadas para o setor. Elas sempre foram
vistas oomo um fim e não como instrumentos para a garantia do
desenvolvimento sustentável a da qualidade da vida da população ruraL

III- Reivindicações ao Governo Federal
3..1 - Polftica agdrúr.Incm.
a) imissão da possa da todas as áreas já decretadas da in1818ssesocial;

b) desapropriação imediata das fazendas ocupadas pelos
trabalhadores rurais;

c) desapropriação da terras de grandes proprietários .inadimplentas ou hipotecados junto aos agentes financeiros oficiais,
onda haja conflito;
d) assentar 12.000 farrn1ias no Acre até o ano 2000;
e) respeitar a decisão dos trabalhadores quanto ao modelo da assentamento (PAE. PAD, Resex etc.);

f) manter o fórum estadual da refonna agrária no Acre
corno ConSelho Deliberativo junto ao lncra/SR/14;
g) Ubarar imediatamente todos os créditos de implantação
dos projetas de assentamentos;

3.2- Polftica Florestal: /BAilA
a) Alterar a medida provisória n• 1.511, mantendo o limite
da 50% da desrnatamento paras as famílias que possuem até 03

módulos fiscais;
b) Isenção da taxa de licença para desmatamento em até
2,5 ha/ano, desde que apresentadas pela FETACREISTRs.

3.3 - Polftica Socltll: INSS
a) Elevar o piso dos benefícios rurais para 2 salários mini-

mos;
b) Realizar uma campanha da cadastramanto da todos os
trabalhadores e trabalhadoras rurais em conjunto com FETA·
CREISTRs para o regime geral da previdência;
c) Reaftzar uma campanha da documentação da tJabalhadores e trabalhadoras rurais em conjunto com a FETACREJSTRs;
d) Que nenhuma alteração na legislação seja feita sem antes promover debates a entendimento com o MSlR;

3.4- Polillca SocltiJ: -MinltmirlD da Justlp.
a) Extinção da justiça militar,

b) Extinção do carátar militar da PM;
c) Punição rigorosa a'todos os mandantes e assassinos da
trabalhadores rurais;
3..5- Polillt:lf Socltll: lllnlst4r~Q da Educação
a) Criar um programa permanente da formação a capacitação profissional para os trabalhadores e frabaJhadoras rurais em
parceria com universidade a ONGs a tendo oomo gestor o
MECICONTAG;
b) Criar um programa da capacilação téa1ica em garanciamento da associações e cooperativas da frabaJhadoras em regime de mão-<1&-obra familiar através da convênio entro
MECICONTAGIFETAGs;
c) Adequar o ensino rural à sua reaidade económica a cultural atendendo as espàcfficidadas mgionals e locais conforme
experiências realizadas por ONGs;

3..6- Polftit:lf Agrfcda: lnfTtt-&ttufura -IIAARA
a) dotar recursos para a Embrapa1Univars alllndar a
demanda da pesquisas a orientação tecnol6gica às associaçõesfcooparativas da mini e pequenos produtoras rurais beneficiados pelo Prodex!Pró-Rurai/Procera/Pronaf, confonne a demanda
dos Conselhos Municipais da Desenvolvimento;

b) dotar recursos para o lncm adquirir paln.jhaS mecaniza·
das para a abaffilra e oonservação da estradas vicinals e construção da açudes· nos projetos de assentamentos oonfonna demanda dos ConSelhos Municipais da Desemoolvimento;
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c) aíar o Fundo Nacional de fortalecimento da assistência
técnica para as assaciações/aaoperativas de mini e pequenas
produtoras rurais com recursos da Tesouro Nacional;
d) da1ar recursos para a contralaçãa e manutenção de 20
equipes da Projeto Lumiar, na Acre.

3.7- Polftlca d8 CrédltD: Bass/Mlnlst. da Fsiends
a) equiparar os encargos financeiros do Pronaf/Pro-Rurai!Prodex ao da Procera em toda Amazónia estendendo a todas
os beneficiários a partir da inicia da Plana Real;
b) emproar a capacidade de atendimento do BASA Banco da Amazónia SIA com equipamentos, recursos humanas
e abertura de uma agência na Municfpia de Plácida de Castro;
c) financiar todas os projetas definidos pelas assaciaçõesfaaoperativas e aprovados pelos Conselhos Municipais de Desenvolvimento;
d) que a Basa respeite o acorda celebrada com as Fe1ag
na Grita da Tena Brasil- 94 ande a Fe1acre/STR são os responsáveis pela seieçãa e apresentação de produtores aptos aos créditos e que o processo passe pela aprovação dos Consafhos Municipais de DesenvaMrnento.

IV- Reivindicações ao Governo Estadual
4.1 - Polftlca Agrária
a) implantar pólos agraflorestais e hortifrutigranjeiros em
áreas semi-urbaroas e assentar 1.000 tammas até 1998;
4.2- Polftlca Agrfcola
a) aquisição de patrulhas mecanizadas para abertura e
conservação de ramais nas Municípios de Assis Brasil, Epitaciolândia, Xepurf, Capixaba. Bujari, Manael Urbana, Feijó, Tarauacá
e MAneio Lima e tanda sua gestão feita através dos Conselhos
Municipais de Desenvolvimento canfanne programa executada
paio lncm;

b) da1ar mcursos para ampliação e reciclagem dos SB!Viços de assistência técnica da Ematar;
c) adequar os annazéns da Cageacre às exigências da
Canab indusive capac:itando-<>s para arrnaz9!'!3T produtos pereci·
veis;
d) Isentar as associaçõeslaaoperativas de pagamento da
taxa para publiceções na ~rio Oficial da Estada mediante apresentação de solicitação da Fetacre;
4.3- Crédito Rural

a) isençiío da ICMS das assoclaçõesfaaoperativas de mini
e pequenas pradulares que desenvolvem p.graindústrias na Esta-da;

\
b) destinar 5% das arrecadações da Estada para financiar
as agraindúslrias dos agricultores e seringueiros através de suas
assoc:lações e cooperativas;

4.4- Polltk:a Sot:t.la- Edut:IIÇM
a) elabomr em conjunto com Ufac/Fetacre/ONG um programa educacional voltada para a realidade econ6mica e cultural
da Estado e calocer em funcionamento nas colégios agrfaolas;
b) criar um programa de capacitaçãa prafisslana[ e de gerenclarnento de associações e cooparativas de agricuftotesfseringueiros, através de convênio com FetacreiUiac;
c) criar um programa de alfabetização rural a partir das ex·
periências vividas pelo Centro dos Trabalhadoras da Amazónia -

b) criar um programa de apoio à cuHura popular de saúde
e aproveitamento alimentar, em parceria com Ufac/ONG;
c) criar um sistema especial da atendimento a seringueiras
e agricuHores em todas as unidades de saúde pública;

4.6- Pollllctls Sociais <196> Hsbltaçiio Rural
a) aí~r um programa de construçãoér~arma de residências para os seringueiras e agricuHores através das assoclaçõesfaaoperativas/Fetacra;

4. 7- RelsfÕBS Públicas
a) Participar e fortalecer as ações da Estada nas munici·
pios através dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento;
b) Restabelecer a Conselho Estadual de Politica Agrfaola

para que seja de lato instrumento de6berativo das politicas públi·

cas para o setor;
c) Acolher a participação da Fetacre/CUT na elaboração
da orçamento da Estada;
d) Celebrar convênio com Fe1acre para veiculação de um
programa radiofónico em cadeia estadual.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - O
Senhor Presidente da República enviou ao Congresso Nacional a Medida Provisória n2 1.480·30, adotada em 15 de maio de 1997 e publicada no dia 16 do
mesmo mês e ano, que •attera dispositivos das Leis
n2s 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e 8.911, de
11 de julho de 1994, para instituir os Décimos Incorporados, e dá outras providências•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5'! do art. 211 da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:

...

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

José Bianco
Vilson Kleinübing

José Alves
Francelina Pereira
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

. Gerson Camata
~Cartos Bezerra
PSDB.
Lúdio Coelho

Jefferson Peres

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha

PTB
Emilia Fernandes

Valmir Campelo
DEPUTADOS

Titula~

CTA, junto aos seringueiras;

Suplentes
PFL

4.5- Potftlcas Sociais- Saúdll
a) ampliar a saúde preventiva na meio rural a partir de ex·
periências vividas por ONG·
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Manoel Castro
Maurício Najar

Átila Uns
Augusto Viveiros

Bloco (PMDBIPSD/PSL)
Nestor Duarte
Orcino Gonçalves

Zaire Rezende
Marcos Lima
PSDB
Aécio Neves

Adroaldo Streck
Bloco (PT/PDT/PC do B)

Neiva Moreira

José Machado
PV

Fernando Gabeira

Gilney Viana (cessão)

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-cN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 23-5-97- Designação da comissão mista;
Dia 26-5-97-lnstalação da Comissão Mista;
Até 21-5-97 - Prazo para recebimento de
emendas e parà a comissão mista emitir o parecer
sobre a admissibilidade;
Até 30-5-97- Prazo final da comissão mista;
Até 14-6-97- Prazo no Congresso Nacional.
Será feita a devida comunicação à Câmara dos
Deputados.
O SR. PRESIDEONTE (Carlos Patrocínio)- A
Presidência comunica que, em resposta à diligência
solicitada pela Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional no sentido de retificar ou ratifiCar o
texto do Projeto de Lei da Câmara n2 47, de 1996,
recebeu do Presidente da Câmara dos Deputados o
Ofício n2 440197, de 20 do corrente, ratificando o texto encaminhado para revisão do Senado.
A matéria será anexada ao processado do re·
ferido projeto e vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, para cumprimento da audiência solicitada pelo parecer da Comissão de Relações Exte·
riores e Defesa Nacional.
\

É o seguinte o Ofício recebido:
SGM/PN2
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Brasma, 20 de n1aio de 1997

Senhor Presidente,
Em atenção ao Ofício SF/350197, de 18 de abril
de 1997, em que se pede à Câmara dos Deputados,
à vista das conclusões do douto e percuciente Parecer de lavra do Senador Humberto Lucena, retificação ou ratificação do texto do Projeto de Lei n2
1.229, de 1995 (Projeto de Lei da Câmara 2 47, de
1996, nessa Casa), que "Altera a Lei n2 7.565, de 19
de dezembro de 1986, para incluir hipótese de destruição de aeronave•, comunico a Vossa Excelência

a ratificação do texto em causa, que está rigorosamente de acordo com o que foi deliberado por esta
Casa, conforme assentei em Decisão cuja cópia ora
encaminho, em anexo.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos de elevado apreço e distinta consideração.- Michel Temer, Presidente.
DECISÃO DA PRESID~NCIA

O Senado Federal encaminha a esta Casa pa·
recer de lavra do eminente Senador Humberto Lucena, acerca do Projeto de Lei ng 1.229, de 1995, que
Altera a Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de 1986,
para incluir hipótese de destruição de aeronave, que
conclui pela realização de diligência, junto à Câmara
dos Deputados, visando à retificação ou ratificação
do texto submetido à revisão daquela Casa.
O parecer se reporta ao texto da Lei n2
7.565/86 e bem assim às alterações alvitradas com
a proposição, ressaltando o que restou aprovado
pela então denominada Comissão de Defesa Nacional, e que foi referendado pela Comissão de Viação
e Transportes, para assentar que a redação final discrepou do que foi aprovado no âmbito dos órgãos
técnicos.
A discrepância consistiria em ter-se restringido
a responsabilização de que trata o novel § 32 § 22 da
lei renumerado pela proposta) à autoridade referida
no§ 12 da lei (a autoridade aeronáutica), isto ao se
substituir a expressão A autoridade prevista no parágrafo anterior.•• por A autoridade prevista no§ 12•••
O texto inicialmente proposto pelo Poder Executivo é o seguinte:
"Art. 1 2 Inclui-se, no art. 303, da Lei n2
7.565, de 19 de dezembro de 1986, um
novo § 22, renumeranclo-se o atual § 22
corno§ 32:
Art. 303. ........•....•......•................••......•.

§ 22 Esgotados os meios coei'Citivos legalmente previstos, a aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita à medida de
destruição, na forma de legislação especifica.
Art 22 Esta Lei entra em vigor na data
de. sua publicação. •
E o Substitutivo aprovado pela Comissão o foi
nos seguintes termos:
"Art. 12 lnclua~se. no texto do art. 303,
da Lei n2 7.565, de 19 de dezembro de
1986, o seguinte parágrafo, renumerando-se
o atual parágrafo segundo:

---------------------------------
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§ 22 Esgotados os meios coercitivos legalmente previstos, a aeronave será classificada como hostil, ficando sujeita a medida
de destruição, nos casos dos incisos do caput do artigo e após autorização do Presidente da República ou autoridade por ele
delegado.
'
Art. 22 Esta Lei entra em vigor na data
de sua publicação.•
Verifico que a proposta original, oriunda do Poder Executivo, centrada em tratar da medida de destruição de aeronave hostil, não buscou alterar o contido no§ 2" do art. 303 da Lei 7.565/86, mas apenas
renumerá-lo para§ 32, Assim, a expressão "parágrafo anterior", constante do referido dispositivo, ficaria
sem sentido, uma vez que o § 2° que se quis introduzir não mencionou nenhuma autoridade.
O texto do Substitutivo da Comissão condicionou a medida de destruição de que trata o Projeto à
autorização do Presidente da República ou autoridade por ele delegada. Nada acrescentou sobre a redação do § 2" do art. 303 da lei, que, igualmente,
apenas viria a ser renumerado. Assim é que o Substitutivo veio a padecer da mesma imprecisão, o que
foi reconhecido e corrigido por Emenda de Redação
aprovada em Plenário com o seguinte teor:
EMENDA DE REDAÇÃO
No atual § 2" do art. 303 da Lei n°
7.565, de 1986, onde se lê: parágrafo anterior, leia-se parágrafo primeiro. •
Registro, por fim, que o Parecer do Relator,
Deputado José Genorno, a par de não poder referirse ao mérito do Projeto, eis que ofertado em nome
da Comissão de Constituição de Justiça e de Redação, nos termos dÇJ art. 54 do Regimento Interno da
Câmara dos Deputados (aspecto\; de constitucionalidade e juridicidade da matéria), é meramente opinativo, e obviamente não vincula a Comissão e nem
tampouco o Plenário desta Casa, que, f<>mo acentuado, resolveu a imprecisão identificada no Projeto
com a aprovação da Emenda de Redação transcrita.
E é relevante acrescentar que o Deputado
José Genoíno houve por bem retifiCal" seu posicionamento, estando registrado nas notas taquigráf1Ca5:
O SR. JOSÉ GENOfNO - Sr. Presidente, peço
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo) -Tem V.
Ex' a palavra.
O SR. JOSÉ GENOÍNO - Sr. Presidente, tratase de uma questão de forma
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O substitutivo da Comissão de Defesa Nacional introduz o § 22
O que é o § 2° da atuallei ftca sendo o § 32, E
a remissão ao parágrafo anterior é referente ao § 12•
-A,redação deve ser a seguinte:
A autoridade mencionada no § 12 responderá por seus atos quando agir com excesso de poder ou com espírito emulatório.
O SR. PRESIDENTE (Luís Eduardo)- Há uma
emenda de redação.
O SR. JOSÉ GENOfNO - Exatamente. Estou
apenas cemunicando emenda de redação dentro do
substitutivo da Comissão de Defesa Nacional.
Assim sendo, e com a devida vênia, tenho que
o texto do Projeto de Lei n° 1.229, de 1995, tal corno
encaminhado ao Senado Federal, reflete o que restou aprovado pela Câmara dos Deputados, não padecendo de qualquer vício que imponha a sua ratificação, a qual, pelas razões expostas, indefiro.
Oficie-se ao Senado Federal comunicando-lhe
que o texto do Projeto em causa fica expressamente
ratificado por esta decisão.
Em 20 de maio de 1997- Mlchel Temer- Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 32 do
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
- Projeto de Résolução n 2 62, de 1997, que
suspende, em parte, a execução do art. 3° da Lei
-Complementar n" 234, de 28 de março de 1980, do
Estado de São Paulo, no que concerne à expressão
•sexta-parte• constante do referido dispositivo;
·- Projeto de Resolução nR 63, de 1997, que
'};ttspende a execução do art. · 8", IV e do art. 23 e
seus parágrafos, da Lei n28.112, de 11.12.90; e
- Projeto de Resolução nR 64, de 1997, que
suspende a execução dos arts. 1", 22, SI', 91, 95, 110
e 111, bem corno os arts. 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 86, 87, 88, 89, 90 e 97, todos
da Lei n° 1.071, de 11.7.90, do Estado do Mato
Grosso do Sul.
As matérias foram aprovadas em apreciação
conclusiva pela Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e vão à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Os
Srs. Senadores Lúcio Alcântara, ·Júlio Campos· e
José Bianco enviaram discursos à Mesa para serem
publicados, na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
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S. Ex's serão atendidos.
SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB - CE) - Sr.
Presidente, Sr's e Srs. Senadores, novamente venho a esta tribuna para abordar um tema de suma
importância para a economia brasileira: a crise que
atravessa a cultura algodoeira. As quf!stões existentes são comuns a todos Estados e, portanto o assunto merece atenção especial por parte do governo
federal com vistas a encontrar um caminho para a
revitalização da cotonicultura.
A produção brasileira de algodão em pluma
caiu de 960 mil toneladas, em 1985, para 414 mil toneladas, em 1996, e a previsão para 1997 é de apenas 340 mil toneladas. Se considerarinos que o consumo industrial é da ordem de 850 mil toneladas, o
Brasil deverá importar algo em tomo de 510 mil toneladas, tomando-o o maior importador do mundo.
Isso significa um volume de recursos de cerca de
US$ 900 milhões, contribuindo, desse modo, para
ampr~ar ainda mais o déficit comercial.
Segundo o economista e deputado federal Delfim Neto, em artigo publicado na Folha de S.Paulo,
do dia 18.12.96, os problemas da cultura algodoeira
no Brasil são paradigmáticos no que se refere à destruição das atividades produtivas originadas pela
acumulação de equívocos da política económica do
governo.
O Brasil, ao longo das cinco últimas décadas,
sempre foi um eficiente produtor e exportador de algodão. O comércio do produto sempre foi dominado
pela tecnologia mais avançada comparada àquela
aplicada nos países desenvolvidos. A Bolsa de Mercadorias de São Paulo (atualmente Bolsa de Mercados e Futuro), era já na década de 50, respeitada
mundialmente pela qualidade dos seus contratos e
pela segurança dada aos seus operadores. Trata-se,
de uma atividade apoiada num processo produtivo
eficiente de pesquisa e extensão \agrícola e que não
tem sentido incluir no rol de uma exploração agrícola
ineficiente e sustentada por subsídios.
Segue Delfim Neto, dizendo que oldeclínio da
cotonicultlura deveu-se, principalmente
três fatores: um câmbio sobrevalorizado, uma descuidada redução tarifária para compensar as deficiências de
oferta produzidas pelo próprio câmbio valorizado e
as imensas facilidades de crédito para a importação,
a prazos seis vezes maiores, e a taxa de juros seis
vezes menores do que as suportadas pelo produto
nacional •.
No Nordeste brasileiro o problema se agrava,
uma vez que, além dos aspectos cambiais e tarifários não há como nas regiões Sul-Sudeste grandes

a.
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opções de outras lavouras, daí a cotonicultura nordestina conviver com problemas crônicos na área
agronómica, ou seja, a utilização de arcaicas técnicas de produção, elevada infestação da praga do bicudo, sem possibilidades de ç_g_rgl>ate, pela baixa
produtividade das plantas, e aumento relativo da
mão-de-obra, contribuindo para inviabilizar, momentaneamente, a cotonicultura naquela região.
Para se ter uma idéia do efeito combinado de
todos esses fatores, o Estado do Ceará, por exemplo, possuidor do segundo parque têxtil do Brasil, e
que já chegou a ter cerca de um milhão de hectares
ocupados com o algodão, conta hoje com uma área
inferior a 150 mil hectares, portanto, quase sete vezes menor que a área ocupada anteriormente.
Considerando-se que esta atividade ocupa um
homem/ano por cada dez hectares, isso significa
que apenas com a decadência da cotonicultura perderam-se cerca de 85 mil empregos, somente no
Ceará.
O Fórum Nacional da Agricultura diagnosticou,
semanas atrás, que as importações de algodão provocaram desemprego em proporções gigantescas
em outras regiões do País.
O Estado do Paraná, maior produtor do País,
empregou na Safra 91/92 um total de 235 mil pessoas e na safra 96197 apenas 25 mil, subtraindo cerca de 210 mil trabalhadores em apenas cinco anos.
O Fórum apontou, também a existência de
uma política ofiCial que. facilita importações e dificulta
exportações, não oferecendo suporte à comercialização da produção interna, sem permitir que pequenos
produtores façam investimentos necessários à redução dos custos e ao aumento da rentabilidade.
A perda de empregos no plantio, colheita, beneficiamento, fiação e tecelagem,,traz séri~ problemas para as regiões produtora.S~como o desaquecimento do comércio e da arrecadação tributária. Estima-se que mais da metade dos sem-terra acampados são egressos da cotonicuitura.
.Enqum:rto isso;em 1996, a área plantada na
Argentina saltou de 600 mil para 1 milhão ·de hectares, visando, especificamente o mercado brasileiro.
Apesar da condução equivocada da atual polfti7
ca comercial brasileira com o exterior, sou daqueles
que ainda acredita que o Governo deverá reconhecer os erros cometidos e reverter essa difícil situação que está se defrontando.
Em boa hora, o Fórum Nacional da Agricultura,
em encontro realizado em Ribeirão Preto (SP), apresentou uma proposta para a recuperação da cotoni-
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cultura no País. As principais sugestões que fazem
parte da proposta apresentada são as seguintes:
- ajuste no mecanismo tarifário para neutralizar vantagens provenientes de subsídios e dumping
no produto importado;
- manter a consistência das nledidas introduzidas pela MP 1.569, garantindo tratamento idêntico
para o produto importado e nacional, que determina
o pagamento à vista para as importações com financiamento com prazo inferior a 360 dias;
- criar programa de crédito com taxas de juros
competitivas com as internacionais para custeio e
comercialização da produção nacional;
- estruturação, através das bolsas de mercadoria, de um sistema de venda para entrega com pagamento antecipado;
- desoneração dos impostos, tais como INSS
(ex-Funrural), PIS e Cofins, e
- criação de mecanismos para aumentar a dotação de recursos para os centros de pesquisa oficiais e privados, para a obtenção de variedades
adaptadas à colheita mecânica, aos cerrados e ao
Nordeste.
Entendo que as questões aqui levantadas, pelo
seu nfvel de abrangência, quanto aos importantes
aspectos sócio-econõmicos citados e ao seu g~u de
inter-re!ações no que se refere aos aspectos políticoinstitucionais, deverão merecer desta Casa, através
de seus dignos pares, todo o interesse para que se
faça um trabalho de conscientização dá problemática junto ao Governo Federal, esperando-se resulte
na análise e aprovação ãaS propostas em favor da
i'ec:uperação da cotonicultura em nosso País.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
.
O SR. 'JÚUO CAMPõá. (PFI-- M1) -Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, nlcente reportagem
do jornal O Globo alerta-nos para o grave risco que
correm os brasileiros de contrair o vírus HTLV, •causador de.leucernia, dermatites infecciosaS em crianças, infecções nos olhos e uma doença' infecciosa
crOnica, denominada paraparesia espástica tropical,
que ataca o sistema nervoso provocando a paralisia
progressiva dos membros".
O risco, de acordo com o periódico, que reporta denúncias feitas pelo imunologista Ricardo Veronesi, vem-se tomando mais acentuado porque numerosos bancos de sangue, em todo o território nacional, estão ignorando as determinações do Ministério da Saúde e deixando de fazer os testes que detectam a presença do vírus nos doadores. O resulta-
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do é a utilização, em transfusões, de sangue contaminado ou de seus componentes e derivados, expondo milhares de pacientes a riscos desnecessários.
Os vírus HTLV, tanto do tipo I quanto do tipo 11,
foram isolados pela primeira vez em 1978, e pertencem à mesma família do vírus HIV, causador da
AIOS. O HTLV I tem sido encontrado na forma endêmica em várias partes do mundo, com destaque
para a Ásia, a África, o Caribe e parte da América do
Sul. Como o HIV, esse vírus transmite-se por meio
de relações sexuais, transfusão de sangue, uso de
seringas contaminadas e aleitamento matemo.
Sua evolução no organismo humano é lenta,
podendo levar anos e até décadas para se manifestar clinicamente. Na maioria dos casos o paciente infectado sequer chega a apresentar sintomas, vale dizer. não é, ao longo da vida, prejudicado pela contaminação. Na verdade, somente três por cento dos
portadores do HTLV desenvolvem as doenças por
ele provocadas.
No entanto, se não são tomados os cuidados
que se impõem, o paciente infectado, na condição
de portador do HTLV, pode transmitir o vírus a pessoas suscetíveis ao desenvolvimento das já citadas
moléstias, das quais a mais grave é a progressiva
paralisia dos membros.
O imunologista Ricardo Veronesi, na referida
matéria de O Globo, afirma que levantamento feito
em pequenos bancos de sangue de São Paulo <lemonstrou a existência 'de sangue infectado com o
HTLV em 0,35% das amostras um fndice vinte e
três vezes maior do que a média encontrada nos
bancos de sangue europeus, que é de 0,013%. Num
determinado banco de sangue de Mogi das Cruzes,
na Grande São Paulo, um por cento das amostras
estavam contaminadas.
Por diversas vezes, s..-s e Srs. Senadores, já
encareci às autoridades sanitárias a necessidade de
rigoroso controle da qualidade do sangue e de seus
componentes e derivados. A bem da verdade, não
se pode ignorar os esforços empreendidos pelo Ministério da Saúde e outros órgãos, em instãncias diversas. É de salientar-se, por exemplo, ser o Brasil o
único país da América Latina a dispor de uma legislaÇão que obriga os bancos de sangue a efetuarem
testes para detecção do HTLV.
A matéria tomou-se objeto de legislação, pioneiramente, com a Portaria n2• 1.376, do Ministério
da Saúde, quando era titular daquela pasta o Ministro Henrique Santillo, homem público que marcou
honrosa presença também nesta Casa de Leis.
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A mencionada Portaria representou um marco
na detecção dos vírus HTLV, embora; por insufiCiência de conhecimentos sobre sua prevalência no território nacional, ressalvasse a obrigatoriedade dos
exames específicos às regiões onde sua presença
houvesse sido demonstrada.
•
Tal ressalva serviu de subterfÚgio para muitos
bancos de sangue inidôneos, situação que perdurou
até a edição da Portaria n 2 • 2.135, de dezembro de
1994, que tomou obrigatórios os exames em todo o
território nacional.
De acordo com os dirigentes do Programa de
Sangue e Hemoderivados, do Ministério da Saúde, a
inspeção dos bancos de sangue, com a finalidade de
evitar a propagação de patologias, tem sido rigorosa,
especialmente no que respeita aos testes para detecção de hepatites B e C, AIOS, sífilis, doença de
Chagas e HTLV.
Estima-se que noventa por cento do sangue
coletado no País seja fiscalizado, e as irregularidades motivaram, recentemente, a interdição de quinze
grandes bancos de sangue. São realizadas mensalmente, segundo o Dr. Mário Ivo Serinolli, entre setenta e oitenta inspeções a bancos de sangue de
todo o território nacional.
É mister, s..-s e Srs. Senadores, reconhecer o
empenho das autoridades sanitárias, e até registrar,
publicamente, os avanços que se obtêm no controle
da qualidade do sangue. No entanto, volto, ainda assim, a alertar o Ministério da Saúde e os órgãos responsáveis quanto à necessidade de um permanente
e rigoroso controle dos bancos de sangue. Movemme, a fazer tal advertência, as denúncias trazidas a
público por um respeitado imunologista; a gravidade
das moléstias que podem acometer uma pessoa infectada com o vírus HTLV; e a convicção da qual,
tenho certeza, compartilham as autoridades..sanitá-..
rias de que a saúde é um be~ supremo, cuja preservação jamais admite o mais ínfimo descuido.
Muito obrigado!
.
O SR. JOSÉ BIANCO (PFL - RQ) - Sr. PresJdente, s..-s e Srs. Senadores, duas instituições ligadas ao Ministério da Saúde têm merecido o reconhecimento de toda a população brasileira, mas adquirem importância ainda maior nas regiões mais carentes do pafs, muito especialmente na Amazônia:
refiro-me a CEME - Central de Medicamentos e à
Fundação Nacional de Saúde.
A Fundação Nacional de Saúde desempenha,
desde seus primórdios, quando ainda era dividida
entre Sucam e FSESP, um papel de destaque no
dia-a-dia dos cidadãos da Amazônia, seja no oomba-

te às diYersas endemias seja através de suas Unidades mistas, que ofereçam os Serviços de Internamento hospitalar, de ambulatório médico e odontológico e de visitas sanitárias, buscando a doença e o
doente onde estiverem.
Há comunidades rurais em meu Estado que
não conhecem qualquer outro servidor público a não
ser o que nos habituamos a denominar, carinhosa·
mente, de Guarda da Sucam, que tem a difícil missão de borrifar casa a casa em todos Municfpios,
nas áreas urbana e rural.
É bastante oportuno lembrar que antes da fusão da Sucam à FSESP, que resultou na atual Fundação Nacional de Saúde - FNS, os trabalhos daquela instituição eram, ainda, mais eficientes.
Mesmo como entusiasta e intransigente defensor da municipalização dos serviços públicos, não
somente na área_ de Saúde, mas nos mais diversos
âmbitos da administração pública, é forçoso reconhecer e alertar para o fato de que algumas atnbuições carecem de preparo técnico, que não está presente na maioria dos Municfpios do País, especialmente nos da Amazônia, que, na sua grande maioria, não dispõem de qualquer infra-estrutura, têm arrecadações irrisórias, localizam-se a grandes distâncias das capitais, onde a ausência de técnicos é a
··
rotina.
E, sem qualquer dúvida, a técnica e o longo e
constante treinamento constituem o inestimável patrimônio da FNS no combate às endemias.
Ainda em rela~o à Fundação Nacioíuil de
Saúde, a quem o meu Estado deve, entre outras atividades, o combate eficiente à hansenfase, leishmaniose, tuben:ulose e muito especialmente, à. malária,
endémica em Rondônia e em vários estados da região Norte, estou ciente de que nem tudo é perfeito,
mas são inegáveis os benefícios que aquela instituição tem prestado à região amazõnica.
A coordenação regional da FNS em Rondônia
fez um histórico do sucesso que vem sendo alcançado no combate à malária no Estado, a partir do ano
de 1987, quando, além da borrifação dos domicUios
foram incorporadas novas estratégias de atuação,
potencializadas a partir de 1989, quando se obtiveram recursos do Banco Mundial, que foram suficientes para apoiar o programa até o ano passado. O resultado dessa boa atuação é que a tendência anterior de positividade próxima a 100 por 1.000 habitantes, caiu, em 1996, para 69 por 1.000 habitantes.
A Central de Medicamentos, CEME, é, também, emblemática para os habitantes dos Municípios mais distantes e mais desassistidos deste País.

488

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Bàsta lembrar que vários deles não contam, sequer,
farmácia,, dessas que se· 'i:mcontram €m
'cà'da-esqUina das grandes cidades.
: ·· ""Aiiás;Sr: Presidente, acredito que seja odes. 't:onhecimento que algumas pessoas têm em relaÇão
'àS disparidades regionais· que ·caracterzam o Brasil,
'cí motivo dessas precipitadas deciSõeS ae extinÇão
de órgãos públicos, como agorà
propõe em relaÇão à CEME e a diminuição das funções da FundaÇão Nacional de Saúde.
·
· ··
É inaceitável que se tome decisões dessa
magnitude comparando Municípios do Sul e do Sudeste, com Municípios de Estados em formaÇão.
Pelo conhecimento que tenho a' respeito da
sensibifldade do Ministro Cru;fos Alburquerque, confio que eSsa.s decisões serão revistas.
Os poucos remédios hoje e~ei-rtes nas prateleiras dos Postos de Saúde e Unidades Hospitalares
da Amazônia, que chegam gratuitàmente ao povo,
são provenientes da CEME.
.,
Estancar a remessa desses refT!édios, de forma abrupta, sem uma discussão, constitui grave temeridade.

-·
•A Espinhá dorsal dos problemas do
setór.é a falta de uma politica que _possa
nortear o seu rumo. Nesse sentido, o' que o
Governo deveria fazer com a CEME, isto
:sim, é fortalecê-la, reestruturá-ia, dando-lhe
'éondições para, uma vez criada a polftica cie
mecfiCàmentos, ser sua condutora•
· ·.. ·•Essa polftica nacional, sob o comando
da CEME, coordenaria a produção dos labo.ratórios ofiCiais, o controle de qualidade dos
medicamentos, a pesquisa, a formação de
recursos humanos.· O objetivo de tudo isso
deve ser o acesso :fácil da população aos
medicamentos essenciais, seguros e eficazes, porque, como também diz a ConstituiÇão, saúde é direito de todos e dever do Estado•.Isso se faz, em Pa.rte, com uma verdadeira CEME. Não coin sua extinÇão."

c:Om. umã

se

Por outro lado, no custo dos medicamentos
destinados à população de baixa renda não deve es-tar inclufdo o valor das sofisticad<is embalagens, comuns nos medicamentos adquiridos no comércio de
varejo, nem ficar na dependência dos estoques das
farmácias existentes nos Munic[pios.
A aiegada malversação de verbas, .lamentavelmente, não é exclusividade desse ou daquele órgão.
_A corrupção tem que ser corribatida com eficiência e os corruptos punidos com rigor, mas não
deve transfoimar-se em motivo para extinÇão de entidades. O INSS, por exemplo, historicamente, é notícia de corrupção. Nem por isso, porém, ouvi-se falar na possibilidade de sua exti~o~ Ao contrário,
·tem-se adotado medidas administrativas· que visam
combater
desmandos.
.
Vejamos, a respeito disso, a posiçãf> do Conselho Féderal de Farmácia, publicada no jornal O
Globo de 12 de maio passado:

esses

,_

~nl(l!J(:I_Q perfeitamente, e aplaudo, a determinação dos diversos Ministérios quando procuram
buscar a eficácia na prestação de serviços à população. Por isso, é salutar a discussão havida nos dias
aluais acerca da descentralizaÇão das atividades de
Saúde, Educação, .Segurança Pública Não posso
concordar, entretanto, com alituqes açodadas e, raramente, adotadas. à luz de acontecimentos isolados.
Finalizando, Sr. Presidente, aPeJo, à sensibilidade, já por mim reconhecida, do Sr. Ministro da
Saúde e de seus assessores, no sentido de se reestruturar, com os olhos voltados para o aspecto social
e para as diferenças regionais, as decisões que possam ser tomadas em relação à CEME e à Fundação
.Nacional de Saúde.
Muito Obrigado. - Senador José Bianco.
O SR. PRESIDENTE ·(Carlos Patrocínio}
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos.
·0 . SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio}
Está encerrada a seSsão.
.
.
(Levanta-se a sessão às 12M2min.)
r
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Ata da . ~-1!! ~essão não Deliberativa
em 26 de maio de 1997
3ª Sessão Le:gislativa ordinária da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Antonio. Carlos Magalhães, Geraldo Melo
Carlos Patrocínio e da Sra. Benedíta da Silva
(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. 12 Secretário em exercício, Senador Carlos Patrocínio, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
AVISOS
·DE MINISTROS DE ESTADO
N2 707/97, de 12 do corrente, do Ministro de
Estado da Justiça, encaminhando as informações referentes ao Requerimento n2 196, de 1997, do Senador Antonio Carlos Valadares.
N2 954197, de 22 do corrente, do Ministro de
Estado da Saúde, encaminhando as informações referentes ao Requerimento n2 252, de 1997, do Senador José Ignácio Ferreira.
As informações foram remetidas, em
cópia, aos requerentes.
·
Os requerimentos vão ào Arquivo.
- N2 957197, de 22 do corrente, do Ministro de
Estado da Saúde, em aditamento ao Aviso n2
906197, de 30 de abril úHimo, referente ao Requerimento n2 200, de 1997, de informações, do Senador
Antonio Carlos Valadares.
· As informações complementares foram
remetidas, em cópia, ao requerente.
O requerimento vai ao Arquivo.
OFÍCIO
DE MINISTRO DE ESTADO

N2 368/97, de 22 do corrente, do Ministro de
Estado do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e

da Amazônia Legal, encaminhando as informações
referentes ao Requerimento nº 181, de 1997, do Senador Waldeck O melas.
As informações foram rE)metidas, em
cópia, aos requerentes.
Os reqÚerimentos vão ao Arquivo.
PARECERES
PARECER N2 284, DE 1997
Da Comissão de Assuntos sociais
sobre o Projeto de Lei do Senado n2 35,
de 1995, de autoria do Senador Pedro Simon, que "cria condições para utilização
do FGTS na compra de terreno para
construção da casa própria, e dá outras
providências".
Relator: Senador v,lmir Campelo
Chega à apreciação desta Comissão de Assuntos Sociais o Projeto de Lei do Senado n2 35, de 1995,
com a finalidade de permitir a utilização do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço- FGTS para a compra
de terreno urbano destinado à construção da casa própria do trabalhador.
Ao justificar o projeto, o seu autor, Senador Pedro Simon afinma:
"Nas modalidades de liberação de recursos ao trabalhador, não está incluída a
possibilidade de utilização para a aquisição de terreno com a finalidade de construção da sua casa própria. É de todo certo pensar que o meio para obtenção de
moradia não se dá exclusivamente com relação a ocorrência de casos em que o trabalhador queira construir a sua própria moradia e, para isso, necessária se faz a
aquisição de um terreno, de fonma a construir a sua residência de acordo com as
suas reais possibilidades. •
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Instituído pela Lei n2 5.107, de 13 de setembro
de 1996, o FGTS veio a se constituir como alternativa para o direito de indenização e de estabilidade
para o empregado, bem como para uma poupança
compulsória a ser formada pelo trabalhador e utilizada em determinadas ocasiões.
O FGTS é uma conta bancária formada pelos
depósitos efetuados pelo empregador e utilizados
pelo trabalhador nas ocasiões em que se verificarem
as hipóteses previstas na legislação para o seu levantamento.
Por outro lado, funciona também como meio de
captação de recursos para aplicação no sistema financeiro de habitação.
A Lei n2 8.036, de 11 de maio de 1990, que
substituiu o diploma legal supracitado, determina
que os recursos do FGTS deverão ser aplicados em
habitação, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
Nesse sentido, o trabalhador pode sacar do
FGTS para pagamento de partes das prestações
decorrentes de financiamento habitacional, para liquidação ou amortização extraordinária do saldo
devedor de financiamento imobiliário e, por fim,
para pagamento total ou parcial do preço da aquisição de moradia própria, sob certas condições.
Como se vê, entre as modalidades de liberação de recursos do FGTS ao trabalhador, não está
incluída a possibilidade de sua utilização para a
aquisição de terreno com a finalidade de construção
de sua casa ·própria.
Vale lembrar que muitas iniciativas foram tomadas por parlamentares a fim de permitir o saque do
FGTS para objetivos que não se coadunam com a
finalidade para o qual ele foi criado. Felizmente, ne\
··
nhuma delas chegou a termo.
Entretanto, o projeto em apreço não pode ser
arrolado entre aquelas proposições que desvirtuam
os propósitos do FGTS.
\
Na verdade, o presente projeto; sem fugir
dos objetivos do FGTS, busca possibilitar ao trabalhador de baixa renda a construção de sua casa
própria, sem ter que se submeter à especulação
imobiliária de grandes construtores que utilizam recursos do FGTS para construções de casas populares.
Constata-se que muitas casas populares construídas pelo sistema Cohab, postas à venda, não encontram compradores devido ao preço que é inacessfvel ao trabalhador de baixa renda. Para contornar
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essa dificuldade, algumas prefeituras vêm dando
todo apoio e financiamento para que esse trabalhador compre seu próprio terreno e construa sua casa.
Verifica-se que esta prática vem dando ótimos resultados, uma vez que o custo total da obra resulta em
preços menores que aqueles praticados pelo sistema tradicional. Uma experiência que vem dando certo deve se estender a todos, mas através da utilização do FGTS, como propõe o nobre Senador Pedro
Simon.
Sem dúvida alguma, a proposição é meritória e
de grande alcance social. Ademais, trata-se de uma
alternativa válida a fim de equacionar o déficit habitacional existente no País.
Ao projeto foram oferecidas quatro emendas,
uma de autoria do Senador Gerson Camata, duas
do Senador Lúcio Alcântara e uma do Senador Osmar Dias.
Sugere o Senador Gerson Camata que, durante cinco anos, a partir da conclusão das obras da
casa, esta não poderá ser negociada. Em sua justificação, afirma que •A liberação do FGTS para a aquisição de um terreno, e nele construir-se uma casa, é
uma concessão do governo. Afinal, são recursos utilizados pela Caixa Econômica Federal em programas sociais, e, usando-os com fins comerciais como a venda do imóvel - seria um desvio completo
das metas governamentais".
A emenda é procedente e deve ser acolhida.
As emendas do .senador Lúcio Alcântara devem ser acolhidas, pois aperfeiçoam o texto da proposição, destacando-se a de número 2, que determina a obrigatoriedade de um limite para a utilização
do FGTS neste programa destinado à aquisição de
terreno para a construção de casa própria, o qual
deverá constar do orçamento anual aprovado pelo
·
Conselho Curador do· FGTS.
A emenda do Senador Osmar Dias tem por finalidade incluir, dentre as possibilidades de movimentação da conta vinculada do trabalhador no
FGTS, a aquisição.de terreno rural, sugestão esta
que merece nossa acolhida. Entretanto, a compra de
terreno rural não teria como único objetivo a construção da casa própria, mas contemplaria também sua
aquisição com objetivo de exploração de atividade
agropecuária.
Em. que pese ao mérito da emenda acima,
entendemos que, mesmo não havendo óbice de
natureza jurfdica, seu conteúdo, em parte, foge
aos objetivos inerentes ao FGTS. Por justiça, se
permitíssemos a utilização do FGTS para compra
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a) o titular de conta vinculada deverá
contar com o mínimo de três anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma empresa ou empresas diferentes;
b) possuir renda familiar de, no máximo R$700,00 (setecentos reais) e não ser
proprietário de outro imóvel residencial em
todo o território nacional;
c) o terreno adquirido terá como única finalidade a construção de moradia própria, devendo ser a obra executada no prazo máximo de vinte e quatro meses e sua
comprovação realizada até o vigésimo
quinto mês, contados da aquisição efetiva
do terreno;
d) durante cinco anos, a partir da conclusão da obra do imóvel, este não poderá
ser renegociado.
e) os padrões de edificação serão determinados na regulamentação desta lei,
bem como as sanções ao não cumprimento
deste inciso;
f) os valores a serem desembolsados
para a execução deste programa deverão
constar no orçamento anual aprovado pelo
Conselho Curador do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço.

de terreno para exploração de atividade agropecuária, deveríamos também permitir a aquisição de terreno para micro-empresas ou fábricas de fundo de
quintal. Sendo assim, acolhemos parcialmente a
,.
emenda.
Por fim, cumpre-nos fazer os se~uintes reparos
ao presente projeto de lei:
1 - recomenda a boa técnica legislativa modificar a forma do projeto no sentido de inseri-lo dentro
da lei que trata do FGTS;
2 - deve-se eliminar a referência a salários
mínimos no dispositivo que trata do valor da renda familiar, tal medida decorre do estabelecido
no art. 7°, inciso IV, da Constituição Federal, que
proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim;
-3 -julgamos oportuno introduzir alguns prérequisitos, a fim de enquadrar o beneficiário à
realidade do saldo de sua conta vinculada como,
por exemplo, ter no mínimo três anos de trabalho sob o regime do FGTS e possuir, pelo menos, cinquenta por cento do valor do terreno a
ser adquirido.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado n2 35, de 1995, bem
como das emendas a ele oferecidas, na forma do
seguinte substitutivo:

__

EMENDA N2 5- CAS
(SUBSTITUTIVO) AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N2 35, DE 1995
Acrescenta o inciso XII com o § 62
ao art. 20 da Lei n• 8.036, de 11 de maio
de 1990, que •dispõe sobre o Fundo de
Garantia do Tempo de ~Iço e dá ou·
tras providências, • a fim de permHir a utilização do FGTS para a aquisição de ter·
reno urbano ou rural destinado à constru·
ção da casa própria.
!

§ 6º A utilização de valores depositados na conta \linculada, na forma do inciso
XII, não elidirá o direito do trabalhador de
-~-IJ!ilizar o saldo remanescente de sua conta
vinculada, para os demais fins previstos nesta lei."

Art. 2 2 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de sessenta dias contados da data de
sua publicação.
Art. 32 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.

O Congresso Nacional decreta:
2

Art. 1 O art. 20 da Lei n• 8.036, de 11 de maio
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inci·
soXIIe§6º

"Art. 20.................................................
XII - aquisição de terreno urbano ou
rural destinado à construção da casa própria, observadas as seguintes condições:

Art. 4 2 Revogam-se as disposições em contrário.
Sala da Comissão, 7 de maio de 1997. -Ademir Andrade, Presidente - Valmir Campelo, Relator - Casildo Maldaner - Marluce Pinto - João
França- Sebastião Rocha- Benedita da.SilvaNabor Júnior- Lúdio Coelho - Waldeck Omelas
- Carlos Bezerra - Lúcio Alcântara - Osmar Dias
- Bello Parga- Leomar Quintanilha.
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JOSE FOGAÇA
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VAGO
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GUILHERME PALMEIRA
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBUCA
FEDERATIVA DO BRASIL

..

•-•••••••••••••u••••••••••••••••••••••••••••••••••"''"'"'"'"'""''"•~••••••••••••••"••

Art. r> São direitos dos trabalhadóres urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
IV- salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades
vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim;
LEI N°5.107, DE 13 DE SETEMBRO DE 1966
Cria o Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço, e dá outras providências.

tos na lei civil, indicados em alvará judicial, expedido
a requerimento do interessado, independente de inventário ou arrolamento;
V - pagamento de parte das prestações decorrentes de financiamento habitacional concedido no
ãmbito do Sistema Rnanceiro da Habitação - SFH,
desde que:
A Lei n• 8.692, de 28-7-1993, define
planos de reajustamento dos encargos mensais e dos saldos devedores nos contratos
de financiamentos habitacionais no ãmbito
do Sistema Rnanceiro da Habitação.
a) o mutuário conte com o mínimo de 3 (três)
anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma
empresa ou em empresas diferentes;
b) o valor bloqueado seja utilizado, no mínimo,
durante o prazo de 12 (doze) meses;
c) o valor do abatimento atinja, no máximo,
80% (oitenta por cento) do montante da prestação;

Dispõe sobre o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço e dá outras providências.

VI - liquidação ou amortização extraordinária
do saldo devedor de financiamento imobiliário, observadas as condições estabelecidas pelo Conselho
Curador, dentre elas a de que o financiamento seja
concedido no âmbito do SFH e haja interstício mínimo de 2 (dois) anos para cada movimentação;

Art. 20. A conta vinculada do trabalhador no
FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações:

VIl - pagamento total ou parcial do preço da
aquisição de moradia própria, observadas as seguintes condições:

• Vide Súmula 82 do STJ.

a) o mutuário deverá contar com o mfnimo de 3
(três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na
mesma empresa ou empresas diferentes;

LEI N2 8.036, DE 11 DE MAIO DE 1990

I - despedkla sem justa causa, inclusive a indireta, de culpa recíproca e de força maior, comprovada

com pagamento dos valores de que trata o art. 18; .
11- extinção total da empresa, fechamento de
·quaisquer de seus estabelecimento~ filiàis ou agências, supressão de parte de suas atiViclades, ou ainda falecimento do empregador individual, sempre
que qualquer dessas ocorrências implique ·rescisão
de contrato de trabalho, comprovada por debiaração
escrita da empresa, suprida, quando for o caso, por
decisão judicial transitada em julgado;
III - aposentadoria concedida pela Previdência
Social;
IV - falecimento do trabalhadór, sendo o saldo
pago a seus dependentes, para esse fim habilitados
perante a Previdência Social, segundo o critério adotado para a concessão de pensões por morte. Na
falta de dependentes, farão jus ao recebimento do
saldo da conta vinculada os seus sucessores previs-

. b) seja a operação financiável nas condições
.
vigentes para o SFH;
VIII - quando o trabalhador permanecer 3
(três) anos ininterruptas, a partir de 1° de junho de
1990, fora do regime do FGTS, podendo o saque,
'neste caso, ser efetuado a partir do mês de aniversário do titular da conta;
Inciso VIII com redação dada pela Lei
· n• 8.678, de 13-7-1993~ ··
IX -extinção normal do contrato a termo, inclusive o dos trabalhadores temporários regidos pela
Lei n2 6.019, de 3 de janeiro de 1979;
X - suspensão total do trabalho avulso por perfodo igual ou superior a 90 (noventa) dias, comprovada por declaração do sindicato representativo da
categoria profissional;
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XI - quando o trabalhador ou qualquer de seus
dependentes for acometido de neoplasia maligna.
Inciso XI acrescentado pela Lei n2
8.922, de 25-7-1994.

§ 12 A regulamentação das sittjações previstas
nos incisos I e 11 assegurará que a retirada a que faz
jus o trabalhador corresponda aos depósitos efetuados na conta vinculada durante o período de vigência do último contrato de trabalho, acrescida de juros
e atualização monetária, deduzidos os saques.

§ 22 O Conselho Curador disciplinará o disposto
no inciso V visando a beneficiar os trabalhadores de baixa renda e a preservar o equilibrio financeiro do FGTS.
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA NOS
TERMOS DO ART. 250, PARAGRAFO ÚNICO,
DO REGIMENTO INTERNO
EMENDAN2 1
Renumere-se, no Projeto de Lei do Senado n2
35, de 1995, os arts. 5 2, 52 e 72, corno o art. 52 passando a ter a seguinte redação:
Art. 52 Durante cinco (5) anos, a partir
da conclusão das obras, a casa não poderá
ser negociada.
Justificação
A liberação do FGTS para a aquisição de um
terreno, e nele construir-se uma casa, é uma concessão do governo. Afinal, são recursos utilizados
pela Caixa Econômica Federal em programas sociais, e, usando-os com fins comerciais - como a
venda do imóvel-'seria desvio completo das metas
governamentais. ·
Sala das Sessões,
mata.

..: Senador Gerscin Ca-

EMENDAN~2

Ao Substitutivo apresentado na Comissão de Assuntos Sociais,. em conclusão ao Parecer do. Relator !referente ao.
Projeto de Lei do Senado n 2 35, de 1995.
Dê-se ao caput do art. 12 do Substitutivo do
Relator a seguinte redação:
."Arl1 2 O art. 20 da Lei n2 8.036, de 11
de maio de 1990, passa a vigorar acrescido
do seguinte inciso 11:"
Justificação
Trata-se de emenda corretiva pois o Substitutivo do Relator faz acrescentar o inciso XI e §
ao

ao

art. 20 da Lei n2 8.036, de 1990, 'todavia a proposta no
Parecer é de acrescentar apenas o inciso XII, com as
alíneas de a a e, tendo em vista que o inciso XI já existe na Lei e o §
não consta no Substitutivo.

ao

Sala das Sessões, 6 de. março de 1996.- Senador lúcio Alcântara.-'"
.
EMENDAN2 3
Ao Substitutivo apresentado na Comissão de Assuntos Sociais, em conclusão ao Parecer do Relator referente ao
Projeto de Lei do Senado n• 35, de 1995.
Acrescente-se ao art. 1° do Substitutivo do Relator o seguinte §

ao:

"Art. 20.................................................
XII- .....................................................
§ 62 Os valores a serem desembolsados para a execução deste programa deverão estar englobados no orçamento anual
aprovado pelo Conselho Curador do Fundo
de Garantia por Tempo de Serviço."
Justificação
Caso não seja fiXado um limite para despesa
do FGTS na modalidade sugerida, todos os programas em execução terão que ser suspensos e reavafiados. Segundo informações do próprio conselho
Curador do Fundo de Garantia, o orçamento de
1996 (documento em anexo), para custeio dos diversos programas, é da 'ordem de 38 bilhões de reais.
A utilização douecursos do FTGS com aplicação desvinculada à um orçamento prévio implicará
suspensão automática ·de todos ·os programas já ·
aprovados pelo Conselho Curador e colocará em risco a liquidez do próprio Fundo, inviabilizando a cobertura dos principais~~entes definidos em Lei na
criação do FGTS: demissões sem justa causa; aposentadoria; pagamento total ou parcial de moradia
própria ou prestações de financiamentos com essa
finalidade.
Vale salientarque em 12 de agosto de 1995 ó
Conselho Curador do FGTS aprovou a Resolução n2
184195 instituindo o Programa de Carta de Crédito,
tendo sido regulamentado através da Circular n2
62/95, da Caixa Econômica Federal (anexo), estabelecendo .dentre as modalidades de aplicação a
•construção de unidade habitaciOrial isolada ou sob
a forma associativa: - em terreno próprio; - em terreno a ser adquirido com os recursos do financiamento concedido ao proponente•, tendo sido reser-
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vado o montante de 14 bilhão para esse custeio em

1996.
Sala das Sessões, 6 de março de 1996.- Senador Lúcio Alcântara.
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 35, DE 1995
EMENDA SUBSTITUTIVA N2 '4
O Projeto de Lei do Senado n• 35, de 1995,
passa a ter a seguinte redação:
Art. 12 O art. 20 da Lei n• 8.036, de 11 de maio
de 1990, passa a vigorar acrescido dos seguintes incisos XII e XIII e parágrafo 6"
"Art. 20. ................................................

§ 6" A movimentação da conta vinculada prevista nos incisos XII e XIII não elide o
direito do trabalhador de pleitear a movimentaçi!\g_ga& outras situações previstas neste
artigo, até o saldo de sua conta vinculada no
FGTS.
Art. 2 2 O Poder Executivo expedirá o regula·
mento desta lei no prazo de sessenta dias, contados
a partir de sua promulgação.
Ar!. 3 2 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.

•••••••••••••••••••••••u••••••••••••••n•n••••••u••••••~•••

XII - compra de terreno urbano destinado à construção de moradia própria, des·
de que:
a) o trabalhador conte com o mínimo
de três anos de trabalho sob o regime do
FGTS, na mesma empresa ou em empresas
diferentes;
b) o trabalhador não possua outro imóvel de sua propriedade e sua renda familiar
não uHrapasse o valor correspondente a dez
salários mínimos;
c) a construção de moradia própria
seja executada no prazo máximo de vinte e
quatro meses, devendo sua comprovação
ser feita à Caixa Econômica Federal, como
Agente Operador, até o vigésimo quinto
mês, contado a partir da posse efetiva do.
terreno.
XIII - compra de terreno rural destinado à construção de moradia própria e à exploração de atividade agropecuária, pelo trabalhador, desde que: : ·· · .· . · · . ·
1
a) o trabalhador conte\ com o mfnimo
de três anos de trabalho sob o iegime do
FGTS, na mesma empresa ou em e!llPresas
diferentes;
.1
b) o trabalhador esteja desemjJregado
e não possua renda própria de qualqirer na- ·
. tureza suficiente à sua manutenção e de ~a
família, bem como não possua outro imóvel
de sua propriedade;
c) a construção da casa próp-ria e a-ex:
ploração de atividade agropecuária estéjam concretizadas no prazo máximo de vinte e
quatro meses, devendo ·a respectiva comprovação observar as mesmas condições
estabelecidas na letra c do inciso anterior. ·

Justificação
O Projeto de Lei do Senado n2 35, de 1995, de
autoria do ilustre Senador Pedro Simon, cria condições para utilização do FGTS na compra de terreno
destinado à construção da casa própria.

É inegável o alcance social de tal projeto, já
que visa corrigir importante lacuna na legislação que
rege .as hipóteses de saques do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço- FGTS.
Com efeito, conforme argumenta o Senador, o
meio para obtenção de moradia não se dá, exclusivamente, a partir de sua aquisição, também sendo
realidade a opção pela respectiva construção, o que
requer a compra prévia do terreno.
Ocorre que o Projeto'de Lei em questão apenas
faz menção~· aquiSição de terrenos urbanos, esquecendo que muitos trabalhadores também podem optar
por morar no campo, desenvolvendÓ atividade rural.
Nesse sentido, a emenda õra apresentada visa
incluir, dentr~ l(IS possibilidades de movimentação da
conta vinculada do trabalhador. no FGTS, tanto a
aquisição de terreno urbano, quanto a de terreno rural.

· Contudo, a compra do terreno rural não pode ter
como único objetivo a construção de moradia própria,.
também necessária a ·exploração de atividade agropecuáriã, visando não. deixar terra improdutiva e. possibilitar a subsistência do trabalhador
e de s.ua famHia no campo.
···
·-

sendo

a

.:ASSim, a presente-emen~stabelece que, no
caso- d~ compra de terreno ru_ml; .a finalidade deve
ser rião apenas a construção de moradia própria,
mas também a exploração de atividade agropecl(ária.
A emenda também aproveita para conferir ao
Projeto de Lei estrutura mais condicente com a apropriada técnica legislativa. Assim; insere, no art. 20
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da Lei n2 8.036, de 11-5-90, que rege o conjunto de
hipóteses de movimentação da conta vinculada do
trabalhador no FGTS, as duas novas hipóteses de
saque, ao invés de estabelecer legislação paralela.
Por fim, a alteração proposta no Projeto de l:ei·r também confere tratamento uniforme entre as novas
possibilidades de movimentação da conta vinculada
e as já existentes no contexto de aquisição de moradia própria, ao estabelecer carência mínima de três
anos de trabalho sob o regime do FGTS para efeito
desta movimentação.
Sala das Sessões,

-Senador Osmar Dias.

RELATÓRIO

Da Comissão de Assuntos Sociais
sobre o Projeto de Lei do Senado n 2 35,
de 1995, que "Cria condições para construção da casa própria, e dá outras providências•.
Relator: Senador Valmir Campelo

MAIO 1997

as hipóteses previstas na legislação para o seu levantamento.
Por outro lado, funciona também como meio de
captação de recursos para aplicação no sistema financeiro de habitação.
A Lei n2 8.036, de 11 de maio de 1990, que
substitui o diploma legal supracitado, determina que
os recursos do FGTS deverão ser aplicados em habitação, saneamento básico e infra-estrutura urbana.
Nesse sentido, o trabalhador pode sacar do
FGTS para pagamento de partes das prestações decorrentes de financiamento habitacional, par liquidação ou amortização extraordinária do saldo devedor
de financiamento imobiliário e, por fim, para pagamento total ou parcial do preço da aquisição de moradia própria, sob certas condições.
Como se vê, entre as modalidades de liberação de recursos do FGTS ao trabalhador, não está
incluída a possibilidade de sua utilização para a
aquisição de terreno com a finalidade de construção
de sua casa própria.

Chega a apreciação desta Comissão de Assuntos Sociais o Projeto de Lei do Senado n2 35, de
1995, com a finalidade de permitir a utilização do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
para a compra de terreno urbano destinado à construção da casa própria do trabalhador.

Vale lembrarque muitas iniciativas foram tomadas por parlamentares a fim de permitir o saque do
FGTS para objetivos que não se coadunam com a finalidade para o qual ele foi criado. Felizmente, nenhuma delas chegou a termo.

Ao justifiCar o projeto, o seu autor, Senador Pedro Simon, afirma:

Entretanto, o projeto em apreço não pode ser
arrolado entre aquelas proposições que desvirtuam
os propósitos do Fm;s•

. "Nas modalidades de liberação de recursos ao trabalhador, não está incluída- a
possibilidade de utilização para a aquisição
de terreno com a finalidade de construção
da sua casa própria. É de todo certo pensar
que o meio para obtenção de moradia a,ã!,>
se~dá exclusivamente Em relação a~(..
rência de casos em que o trabalhador queira
construir a sua própria. moradia e, para isso,
necessária se faz a aquisição, de um terreno,
de forma a construir a sua ~idência de
acordo com as suas reais possibilidades".
lntituído pela Lei n2 5.107, de '13 de. setembro
de 1966, o FGTS veio a se constituir como alternativa para o direito de indenização e de estabilidade
para o emprego, bem como para uma poupança
compulsória a ser formada pelo trabalhador e utilizada em determinadas ocasiões.
O FGTS é uma conta bancária formada pelos
depósitos efetuados pelo empregador e utilizado
pelo trabalhador nas ocasiões em que se verificarem

Na verdade, o presente projeto, sem fugir dos
objetivos do FGTS,' busca possibilitar ao trabalhador
a construção de sua casa própria, sem ter que se
submeter. à especulação imobiliária de grandes
construtores que utilizam recursos do FGTS para
·
construção de casas populares. : ·
·'

.

Constata-se que muitas casas populares construídas pelo sistema Cohab, postas à venda, não encontram compradores devido ao preço que é inacessível ao trabalhador. Para contornar essa dificuldade, algumas prefeitaras vem dando tOdo o apoio e financiamento para qu~ esse trabalhador compre seu
próprio terreno e.construa sua,~ .VerifiCa-se que
esta prática vem dando ótimos_ resultados, uma vez
que o custo total da obra resulta em preços menores
que aqueles praticados pelo sistema tradicional.
Uma experiência que vem dando certo deve se estender a todos, mas através da Ütilização do FGTS,
como propõe o nobre Senador Pedro Sirnàn.
Sem dúvida alguma, a proposição é meritória e
de grande alcance social. Ademais, trata-se de urna
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•Art. 20.................................................

alternativa válida a fim de equacionar o déficit habitacional existente no País.
Ao projeto foi oferecida apenas uma emenda,
de autoria do ilustre Senador Gerson Camata. Sugere o parlamentar que, durante cinco anos, a partir da
conclusão das obras da casa, esta nã@ poderá ser
negociada. Em sua juridição, afirma que •a liberação
do FGTS para a aquisição de um terreno, e nele
construir-se uma casa, é uma concessão do governo. Afinal, são recursos utilizados pela Caixa Econômica Federal em programas sociais, e, usando-os
com fins comerciais - como a venda do imóvel - seria um desvio completo das metas governamentais".

XII- aquisição de terreno urbano destinado à construção da casa própria, observadas as seguintes condições: •.••...••.•••.•.• - .....
a) o titular de conta vinculadadeverã
contar com o mínimo de 3 (três) anos de trabalho sob o regime do FGTS, na mesma
empresa ou empresas diferentes, possuir
renda familiar de, no máximo R$700,00 (setecentos reais) e, não ser proprietário de outro imóvel residencial em todo o território nacional;
b) o saldo de conta vinculada, objeto
de saque deverá representar, comprovadamente, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) do valor do terreno a ser adquirido;
c) o terreno adquirido terá como única finalidade a construção de moradia própria, devendo ser a obra executada no prazo máximo de vinte quatro meses e sua
comprovação realizada até o vigésimo
quinto mês, contados da aquisição efetiva
do terreno;
d) durante cinco anos, a partir da conclusão da obra no imóvel, este não poderá
..
ser negociado;
.
.
e) os padrões de edificação serão determinados na regulamentação desta Lei,
bem como as sanções ao não cumprimento
neste artigo.

A emenda deve ser acolhida, pois aperfeiçoa a
proposição e dá-lhe mais consistência.
Por fim, cumpre-nos fazer os seguintes reparos
ao presente projeto de lei:

1 - recomenda a boa técnica legislativa modificar a forma do projeto no sentido de inseri-lo dentro
da lei que trata do FGTS;
2 -deve-se eliminar a referência a salários mínimos no dispositivo que trata do valor da renda familiar, tal medida decorre do estabelecido no art. 72,
inciso IV, da Constituição Federal, que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim.
Julgamos oportuno introduzir alguns pré-requisitos a fim de enquadrarmos os beneficiários na realidade do seu saldo em conta vinculada, como por
exemplo contar com um mínimo de 3 (três) anos de
trabalho sob o regime do FGTS e, possuir pelo menos 50% (cinqüenta por cento) do valor do terreno a
ser adquirido.
Em face do exposto, opinamos pela aprovação
do Projeto de Lei do Senado n2 35, de 1995, bem
como da. emenda a ele oferecida, na forma do seguinte substitutivo:
..
PROJETO DE LEI DO SENAbo N2 35
(SUBSTITUTIVO), DE 1995
Altera o arL 20 da Lei n2 8.036, de 11
de maio de 1990, que "dispõe sobre o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e dá outras providências•, a fim de permitir a utilização do FGTS para a aquisição
de terreno urbano destinado à construção da casa própria.
O Congresso Nàcional decreta:
Art. 12 O arL 20 da Lei n2 8.036, de 11 de maio
de 1990, passa a vigorar acrescido do seguinte inci-so XII e§62:

Art. 22 O Poder Executivo regulamentará esta
lei no prazo de sessenta dias contados da data de
sua publicação.
Art. 3 2 Esta lei entra em. ~gor na data de sua
publicação.
·
.

-Art. 4 2 Revogam-se

...,.

·.

as disposições em. éontrá-

rio.
Sala da Comissão, ; Presidente
Campelo, Relator.

- Valmir

REQUERIMENTO N2
~nhor Presidente,

..:·

.~·

.

Requeiro nos termos do artigo-172, l,.do RI do
Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei do Senado n2 035 de 1995; que "Cria
condições para utilização do FGTS na compra de
terreno para construção da casa própria, e dá outras
providências•.
·
Sala das Sessões, Senador Beni Veras - Presidente da Comissão de Assuntos Sociais..
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OF. N2 SF/252197

PARECER N° 285, DE 1997

Em 19 de' março de 1997
Exm2 Sr.
Senador Ademir Andrade
Presidente da COmiSsão de Assuntos Sociais
Senhor Presidente,
Ao final da Sessão Legislativa anterior foram
encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa os projetas constantes da relação anexa, com a solicitação
de serem incluídos em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172,1, do Regimento Interno.
Tendo em vista que todas as proposições já
estão instruídas com relatórios encaminhaçtos pelos
respectivos relatores para inclusão na pauta dessa
Comissão, encareço a V. ~submeter os projetas
em referência a esse órgão técnico, a fim de serem
posteriormente apreciados em Plenário devidamente
instruídos com seus pareceres.
Atenciosamente, - Senador Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.
REQUERIMENTO N°
Senhor Presidente,
Requeiro, nos termos dos arts. 92 e 281 do Regimento Interno, a dispensa de interstrcio para imediata apreciação, em turno suplementar, do substitutivo oferecido ao Projeto de Lei do Senado n2 35, de
1995, que 'cria condições para utilização do FGTS
na compra de terreno para construção da casa própria, e dá outras providências'.
Sala das Qpmissões, 7 de
nador

maio de 1997.- Se-

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
OFICIO

N2

MAIO 1997

22197 - CAS

Brasíli~, 14 de maio de 1997
Exm2Sr.
Senador Antonio Carlos Magalhães
DO. Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Nos termos do § 22 do art. 91 do Regimento lntemo, comunico a Vossa Excelência que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 35,
de 1995, que 'cria condições para utilização do
FGTS na compra de terreno para construção da
casa própria, e dá outras providências', em reunião
de 7 de abril de 1997.

Atenciosamente, Senador Ademir Andrade Presidente.

Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei do Senado n• 242,
de 1995, de autoria do Senador Romero
Jucá que "dispõe sobre a proibição de fumar em aeronaves comerciais brasileiras,
em todo o território nacional".
Relator: Senador Valmir Campelo
1 - Antecedentes Legislativos
A questão de proibição de fumar em veículos e
aeronaves tem sido objeto de inúmeras proposições,
apresentadas no âmbito do Poder Legislativo Federal, desde 1976, chegando a mais de duas dezenas,
no total.
A maioria delas data de 1988 e anos subseqüentes, tendo sido, a quase totalidade dessas propostas, arquivadas e apenas uma delas rejeitada.
No momento, encontram-se em tramitação especificamente sobre a questão de fumo em aeronaves - quatro projetas de lei, originários da Câmara
dos Deputados, sendo que apenas um deles, o PLC
n2 156, de 1991, de autoria da Deputada lrrna Passoni, foi apreciado pelo Senado Federal, recebendo
aprovação, com emenda.
Outro Projeto de Lei (de n2 175/95), cujo autor

é o Deputado Benedito Domingos, encontra-se em
tramitação nas Comissões de Seguridade Social e
Família, e de Constituição, Justiça e Redação, da
Câmara dos Deputados. Na primeira comissão, recebeu parecer contrário do relator.
Ao PL n2 175 foram apensados os projetos de
n2s 321/95 e 672195 que, igualmente, receberam parecer contrário do relator na primeira comissão; ainda não há parecer do relator na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O PL n2 321 foi apresentado pelo Deputado Jorge Wilson e o PL n" 672, pelo
Deputado Fernando Zuppo.
·2 - Relatório
O Projeto de Lei do Sena~o. n2 242, de 1995,
'Dispõe sobre a proibição de fumar em aeronaves
comerciais brasileiras, em todo o território nacionar.
O art. 12 'proíbe expressamente' fumar cigarros e similares a bordo de aeronaves comerciais brasileiras em vôo no território nacional. O art. 2 2 determina que na capa e na contracapa dÓ bilhete de
passagem deverá constar o aviso de que é proibido
fumar a bordo da aeronave.
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E o art. 32 dispõe que o Poder Executivo, atraIndependentemente das alegadas r!lanipulaçõvés do Departamento de Aviação Civil, regulamentaes, nunca contestadas pelo Governo americano e
rá a aplicação desta lei.
até defendidas por cientistas - os fins justificariam
Em sua justificação, o ilustre Senador Romero
os meios, segundo eles -, a análise das políticas,
Jucá afi~a que o ato de fumar, além de representar -- - leis e resultados, no que concerne a produção de tabaco nos EUA, deixa clara a intenção que penneia
perigo para a segurança do vôo, provoCa incómodo
para as pessoas que não fumam.
toda essa discussão, naquele país, e, de forma inquestionável, também no Brasil.
Recorna o acidente ocorrido, nas proximidades
do Aeroporto de Orly (Paris, França), com o avião da
Ao contrário do que afirma a justificação do
Varig, provocado por um cigarro jogado no interior
projeto em estudo, não se pode alegar falta de segurança nos vôos, em razão da permissão de fumar. O
do toilette da aeronave.
único episódio registrado - o referido acidente em
Afirma o Senador que a separação adotada,
Orly - teve como conseqüência a proibição expressa
entre fumantes e não fumantes, no interior das aerode fumar nos toileHes, desde então. Não se tem renaves, "não resolve, nem minora o problema•, de
vez que "é um ambiente hermeticamente fechado, o
~~~~vi:S~utro acidente causado pelo ato de fumar
que faz com que a fumaça incomode a todos os
não-fumantes que estão a borno·.
Por outro lado, o argumento acima mencionado
•escenta
le
e
•
sobe·
t
conh
·
tem
sido
apresentado como raciocínio a favor do não
e qu sao
jamen e
eclAc ,
dos e não contestados os males provocados pela tubanimento total do uso de tabaco em aeronaves comerciais, baseado em que, na medida em que a
maça dos tabagistas àqueles que não fumam•. Infora •otulaça-0 do Cl·g~·grande maioria dos tabagistas depende da nicotina,
1
ma a ·1nda que os EUA cog ·tam
e que a meia vida da nicotina é de 20 a 30 minutos,
ro como droga, proibindo-se, inclusive, a sua propaboa parte deles, em võos de maior duração, ver-se-á
ganda nos meios de comunicação".
tentada a fumar. Para tanto, poderão justamente esE conclui mencionando •os incontáveis trabaconder-se nos toileHes, para escapar da síndrome
de abstinência, bem como da fiscalização dos colhos médicos a atestar os imensos malefícios provomissários e aeromoças, e aí sim criando riscos para
cados à saúde dos chamados fumantes indiretos,
a segurança, riscos estes que seriam evitáveis, se
mormente quando confinados a um recinto fechado".
É o Relatório.
não houvesse a proibição.
É esta a razão apresentada, também, para
3- Voto
proibir fumar apenas em võos de pequena duração.
Levando-se em conta os dados e informações
A proibição de fumar em aviões - na Europa,
relativos à poluição tabágica, conforme Nota Técnica
em võos de_ uma hora, nos EUA, de até seis horasem anexo, considerando-se tanto os dados epidevem sendo adotada por vários países nos úHimo~
miológicos, a situação no Brasil e nos EUA, bem
anos,
e constitui resolução da Organização Mun<.:L
como as posições dos Ministérios da Saúde e da
_de
Saút;fe,
agência da Organização d§!.s Nações UntAeronáutica brasileiros, análises e críticas, e, finaldas, da qual o Brasil é membro.
mente, os dados referentes à produ~o de tabaco e
A referida resolução da OMS foi aprovada por
a garantia de preços mínimos, nos EUA, e ·a quesunanimidade na úHima Assembléia Mundial de Saútão de tributação no Brasil, constata-se que a proibide, em Genebra, instando os países-membros a
ção de fumar em aeronaves não está isenta ~e impliadotarem legislação e medidas, no sentido de proibir
cações de outra ornem, que não as de caráter sanifumar nos sistemas de transporte público em geral, o
tário.
que já é adotado nos meios terrestres e subterrâA farta literatura médica e as inúmeras pesquineos, na maioria dos países, inclusive no Brasil. ·
sas realizadas e citadas, não nos levam a uma conO autor da proposta em tela também mencioclusão clara e objetiva, como querem aparentemente
nada •o incômodÓ" dos não-fumantes. No entanto,
sugerir certos setores governamentais. São múHiplos
tal a~umento é contestado pelas informações do Mios questionamentos de ornem científica e política
nistério da Aeronáutica (cf. Nota Técnica) que assesobre os rasuHados divulgados que, segundo inúmegura ser o ar de uma aeronave de muito melhor quaros críticos, jamais contestados, foram evidentemenlidade do que qualquer outro ambiente fechado terte manipulados, com objetivo bem precisos. (Conf.
restre.
Nota Técnica).
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Nem é preciso mencionar que a atmosfera a 1O
mil pés é muito mais limpa, o oxigênio captado pelas
turbinas e adaptado ao meio interno é constantemente renovado, no sentido da frente da aeronave
para a parte traseira. Logo, se os fumantes estão localizados na parte traseira e esta é o momento final
da circulação do ar, não se pode falar em .incômodo
dos outros passageiros, pois o ar circula sempre no
mesmo sentido. Isto é, o ar com fumaça não passa
do setor de não-fumantes.
Quanto ao argumento de que o avião é hermeticamente fechado e de que a fumaça incomoda a
todos, os especialistas do Ministério da Aeronáutica
já demonstraram que não é assim- cf. Nota Técnica
e parágrafo acima - e muito pelo contrário. Ou seja,
na verdade, :oda a questão de poluição tabágica em
ambientes fechados, conforme nosso Ministério e os
especialistas americanos, está restrita à maior e melhor aeração e circulação do ar.
Isso feito, conforme depôs o presidente da
Healthy Buildings Internacional lnc., será muito fácil
a qualidade do ar interior, no que concerne à fumaça, mas muito difícil de controlar microorganismos e
sua contaminação. Pois, se boas técnicas de ventilação e aeração podem eliminar a poluição de fumaça,
não conseguem, por ou1ro lado, eliminar certos micróbios e bactérias, fazendo com que muitos edifícios, senão todos, nos EUA, contenham outras
substâncias consideradas, pela "Environmental Protection Agency- EPA", como carcinogênicas. Mas
essas "não parecem preocupar a EPA".
A Organização de Aviação Civil Internacional
adiou para sua próxima assembléia, a realizar-se
dentro de dois anos, a decisão sobre a proibição de
fumar em vôos internacionais.
Mencione-se que o próprio Ministério da Saúde
brasileira, em legislação especificamente voltada
para a questão do cigarro - 'através da portaria n•
1.050, de 1990 - proibiu fumar em aeronaves somente nos vôos de até duas horas. De vez que ·a seter saúde conhece as questões de Saúde pública e
de dependência de nicotina, são os técnicos mais indicados para definir os períodos em que o fumante é
passível de se abster do hábito de fumar.
Tal Portaria ministerial também estabelece que
em vôos de duração superior a duas horas •seria admitido fumar cigarros, reservando-se, na parte traseira de cada classe das aeronaves, espaço destinado
exclusivamente aos fumantes•.
No entanto, é preciso lembrar, diante das longas
distâncias dos vôos domésticos realizados no território
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brasileiro, que esta regra de proibição de fumo, atingirá boa parte dos vôos nacionais diretos, quase a
totalidade dos chamados "trechos non stop•.
Mas, estarão fora desse enquadramento legal
todos os outros vôos com escalas, cuja duração, em
geral, é bem superior a duas horas.
Diante do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei em tela, na forma do seguinte substitutivo.
EMENDA Nº 1 - CAS
SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE LEI DO SENADO Nº 242, DE 1995
Dispõe sobre a proibição de fumar
em aeronaves comerciais brasileiras, em
todo o território nacional.
Art. 12 É proibido fumar em aeronaves nacionais, de transporte público, em etapas de vôo de duração igual ou inferior a duas horas.

§ 12 Para as etapas de vôo com duração superior a duas horas, será admitido fumar cigarros, reservando-se na parte traseira da aeronave espaço
destinado exclusivamente aos fumantes.
§ 2 2 O Departamento de Aviação Civil, do Ministério da Aeronáutica_, em conjunto com as empresas de transporte aéreo, adotará as medidas necessárias para o cumprimento do disposto neste artigo.
Art. 22 As companhias de transporte aéreo ficam obrigadas a dar conhecimento aos passageiros
da proibição e das restrições aos fumantes, conforme o art. 12 desta léi:
1- quando da emissão do bilhete ou da ordem de
passagem, oralmente, e fazendo constar, no espaço
próprio da passagem, os termos da legislação em vigor;

li - pela fixação, no interior da cabine, em locais visíveis, de avisos da proibição de fumar pu da
·separação entre setor de fumantes e não-fumantes;
III - quando da exposição das instruções de
segurança, de acordo com legislação internacional,
deverá ser informada a norma legal vigente, relativamente à proibição de fumar ou separação de áreas
de fumantes, conforme a duração do vôo.
Art. 3° Esta lei entra em vigor noventa dias
após sua publicação.
Sala das Comissões, 14 de maio de 1997.Ademir Andrade, Presidente - Valmir Campelo,
Relator- Jonas Pinheiro - Gilvam Borges - Lúdio
Coelho - Mauro Miranda - Leomar Quintanilha Abdias Nascimento - Casildo Maldaner- Benedita da Silva - Osmar Dias - Nabor Júnior - Carlos
Bezerra - João França - José Roberto Arruda Marluce Pinto.
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DOCUMENTOSANEXADOSPELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA, NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO
DO REGIMENTO INTERNO
COMISSÃO DE ASSUNTO~ SOCIAIS
OFICIO N 2 27/97-CAS
Brasília, 21 de maio de 1997
ExfnS!Sr.
Senador Antonio Car1os Magalhães
Presidente do Senado Federal
Nesta
Senhor Presidente,
Nos tennos do § 22 do art. 91 do Regimento lntemo, comunico a V. Exl que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 242, de 1995, que
'dispõe sobre a proibição de fumar em aeronaves
comerciais brasileiras em todo território nacional',
nos termos de substitutivo que 'apresenta (Emenda
n2 1-CAS-Substitutivo), em reunião de 14 de maio de
1997.
Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade,
Presidente.
REQUERIMENTO N21.271, DE 1996
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do artigo 172, I, do R.l.,
do Senado Federal, a inclusão em ordem do dia do
Projeto de Lei do Senado n2 242, de 1995, que 'Dispõe sobre a proibição de fumar em aeronaves comerciais brasileiras em todo Território nacional'.
Sala das Sessões, 19 de dezembro de 1996.Senador Benl Veras, Presidente da Comissão de
Assuntos Sociais.
OF. N2 SF/253197

E~

19 de maio de 1997
Exm2 Sr.
Senador Ademir Andrade
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
Senhor Presidente,
Ao final da Sessão Legislativa anterior foram
encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa os proje, tos constantes da relação anexa, com a solicitação
de serem incluídas em Ordem do Dia, nos termos do
art. 172, I, do Regimento Interno.
Não obstante o que dispõe o parágrafo único
do art. 255, tendo em vista que todas as proposições
já estão instruídas com relatórios encaminhados pelos respectivos relatores para inclusão na pauta des-
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sa Comissão, por economia processual, encareço a
V. Exl submeter os projetos em referência a esse órgão técnico, a fim de serem posteriormente apreciados em Plenário devidamente instruídos com seus
pareceres.
Atenciosamente, - Senador Antonio Carlos
Magalhães, Presidente.
PARECER N 2 286, DE 1997
Da Comissão de Constituição, JustiCidadania, sobre a Emenda de Plenário n2 1, substitutiva, de autoria da Senadora Marina Silva, ao Projeto de Lei da
Câmara n2 86, de 1996 (n2 1.536, de 1996,
na origem), que "altera o§ 12 do art. 39 da
Lei n2 8.935, de 18 de novembro de 1994,
que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo sobre serviços notariais e de registro".

ça e

Relator: Senador Bello Parga
I - Relatório
O Projeto de Lei da Câmara n2 86, de 1996, foi,
recentemente, objeto de apreciação por esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Tal proposição altera a redação do § 12 do art. 39 da Lei n2
8.935, para situar juridicamente os notários e registradores, quanto ao regime previdenciário, como trabalhadores do setor privado, vinculados, portanto, ao
regime geral da previdência estatufdo no art. 201 da
Constituição.
Essa condição jurídica, como sabido, implica,
entre outros resultados, a não-sujeição dos notários
e registradores à aposentadoria compulsória, que
obriga, nos tennos da Carta de 1988, os servidores
e demais agentes públicos. Implica também a perda
do direito à aposentadoria integJ:al, igualmente aplicável apenas aos servidores e agentes públicos.
O âmago do projeto, sua razão de ser, restringe-se, portanto, à definição da matéria jurídica a que
nos referimos. A proposição, aliás, trata exclusivamene desse tema. ·
A Emenda de Plenário n2 1, de 1997, de autoria da eminente Senadora Marina Silva, está vazada
nos termos seguintes:
'Art. 12 O inciso 11 e o§ 12 do art. 39 da Lei n•
8.935, de 18 de novembro de 1994 passam a vigorar
com a seguinte redação:
."Ar!. 39. ························-······················
11 - aposentadoria; .....................- •.•..••..

--------------------------------------------------------------------
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§ 1° A aposentadoria de notário ou oficial de registro rege-se pelo regime jurídico
único dos servidores públicos civis."
Vê-se, portanto, que o propósito da emenda
não é o aperfeiçoamento do projeto, sem modificarlhe a essência, de acordo com a nom1a regimental.
Ela altera o conteúdo e os objetivos do projeto, ao
propor para o notário ou oficial de registro regime jurídico inteiramente diverso do pretendido pelo projeto. Portanto, a sua aprovação significaria a descaracterização e o desfiguramento da proposição.
Observe-se o que prescreve, a respeito, o Regimento Interno do Senado Federal.
• Art. 230. Não se admitirá emenda:
( )
b) em sentido contrário à proposição
quando se trate de proposta de emenda à
Constituição, projeto de lei ou de resolução;•

....

11- Voto
Opinamos, em face do exposto, pela rejeição
da Emenda de Plenário n2 1, de 1997, ao Projeto de
Lei da Câmara n• 86, de 1996, por contrariar o que
dispõe o Regimento Interno do Senado Federal em
seu art. 230, alínea b.
Sala das Comissões, 21 de maio de 1997. Bernardo Gabral, Presidente.,... Bello Parga, Relator
:.... Ramez Tebet - Epitácio Cafeteira - José lgnácio Ferreira - Romeu Tuma - José Fogaça - Re-

gina Assumpção - Pedro. Simon - Esperldlão
Amln - José E. Outra - Antônio C. Valadares ·José Bianco- Josaphat Marinho.
DOCUMENTO . ANEXADO
NOS
TERMOS DO ART. 250 DO REGIMENTO

. INTERNO,.pARÁGfi.1lf9 ÚNICO. .
RELATÓRIO • \

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a Emenda de·Pienárlo nR1, de 1997, substitutlva,tde autoria da Senadora Marina Silva, ao Profeta
de Lei da Câmara ~-li&, de 1996 (n!r 1.536,
de 1996, na origem), que •Altera o§ 111 do
art. 39 da Lei nR 8.935,de 18 de novembro
de 1994, que regulamenta o art. 236 da
Constituição Federal, · dispondo sobre
serviços notariais e de registro•.
I .;.. Relatório
O Projeto de Lei da Câmara n 2 86, de 1996, foi,
recentemente, objeto de apreciação por esta Comis-

são de Constituição, Justiça e Cidadania. Tal proposição altera a redação do§ 12 do art. 39 da Lei n•
8.935, para situar juridicamente os notários e registradores, quanto ao regime previdenciário, como trabalhadores do setor privado, vinculados, portanto, ao
regime geral da previdência estatuído no art. 201 da
Constituição.
Essa condição jurídica como sabido, implica,
entre outros resultados, a não-sujeição dos notários
e registradores à aposentadoria compulsória, que
obriga, nos termos da Carta de 1988, os servidores
e demais agentes públicos. Implica também a perda
do direito à aposentadoria integral igualmente aplicável apenas aos servidores e agentes públicos.
O âmago do projeto, sua razão de ser, restringe-se, portanto, à definição da matéria jurídica a que
nos referimos. A proposição, aliás, trata exclusivamente desse tema.
A Emenda de Plenário n2 1, de 1997, de autoria da eminente Senadora Marina Silva, está vazada
nos termos seguintes:
"Art. 12 O inciso 11 e o§ 1• do art. 39 da
Lei n• 8.935, de 18 de novembro de 1994
passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 39. :.;...............................................

11 - aposentadoria;
§ 12 A aposentadoria de notário ou oficial de registro r;ege-se pelo regime jurfdico
único dos servidores públicos civis.•
Vê-se, portanto, que o propósito da emenda
nãó é o aperfeiçoamento do projeto, sem modifiCarlhe a essência, de acordo com a norma regimental.
Ela altera o conteúdo e os objetivos do projeto, ao
propor para o notário ou oficial de registro regime jurfdico inteiramente diverso do pretendido pelo projeto. Portanto, a sua aprovação significaria a descaracterização e o des!iguramento da proposição.
Observe-se o que prescreve, a resPeito, o Regimento Interno do Senado Federal:
"Art. 230. Não se admitirá emenda:
.. ( ) ....., .: .-.. ''
' ' '

...

'

b) em sentido contrário à· proposição
quando se trate de proposta de emenda à
·constituição, projeto de lei ou de resolução;•
li-Voto
Opinarriôs, em face do exposto, pela rejeição

da Emenda de Plenário n2 1, de 1997, ao Projeto de
Lei da Câmara n2 86, de 1996, por contrariar o que
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dispõe o Regimento Interno do Senado Federal em
seu art. 230, alínea b
Sala das Comissões,
PARECER N2 287, D~ 1997
I

Da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre o Diversos
n2 '22197, a respeito de consulta feita ao
Senado Federal pelo Ministério do Traba·
lho, através do Aviso n 2 060Al-GMIMTb
relativamente à 851 reunião da Conferência Internacional do Trabalho, a "'alizar·
se de 3 a 19 de junho de 1997, em Genebra, na Suíça.
Relator: Senador José Agripino Maia
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa
Nacional é chamada a opinar sobre o interesse do
Senado Federal em se fazer representar, como observador, na reunião, em epígrafe, da Conferência
Internacional do Trabalho.
Assinala a documentação enviada pelo Ministério do Trabalho que a eventual participação de um
representante do Senado Federal implicaria ônus
para esta Casa.
A necessidade de relatar a matéria e oferecer
parecer conclusivo sobre a consulta formulada levanos a fazer observações preliminares, tendo em vista o clima de austeridade que a Comissão Diretora
deseja imprimir a sua atuação.

1) É inegável a necessidade para o Senado
Federal, colaborador do ExflCutiVo no·· mecanismo
das relações internacionais, de se fazer representar,
ainda que como observador, em evento tripartite de
tão grande repercussão, que tem pof escopo reunir
representantes de governos, de pat~ e de empregados para discutir relevantes questões laborais, na
tentativa de, através de convenções internacionais
ou meras recomendações, atenuar os conflitos inevitáveis entre o capital e o trabalho.
2) O formato da Conferência; que abrange al-

tas autoridades representativas de vários setores sociais, sugere-nos a proposta de que nossa representação seja unipessoal, isto é, que ape~ um Senador da República seja incumbido de agir como observador desta Casa do Legislativo, em Genebra.
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3) É o propósito de eficiência, igualmente, que
nos leva a propor que o Senador indicado para tão
alta missão forneça, ao seu retomo, relatório de sua
viagem para que todos tenhamos uma idéia do que
se debaterá em Genebra.
Diante do exposto, e feitas as devidas restrições, somos totalmente favoráveis à participação do
Senado Federal em evento internacional conclamado pela mais antiga organização internacional, a
OIT, de tantos êxitos e mais antiga que a própria
ONU
Sala das Comissões, 8 de maio de 1997. José Sarney, Presidente- José Agripino, Relator
- Lúdio Coelho - Carlos Wilson - Levy Dias- Jader Barbalho - Roberto Freire - Bernardo Cabral
- BeiJo Parga - Benedita da Silva - EmHia Fernandes - Romeu Tuma - Abdias Nascimento Humberto Lucena.
DIVERSOS N2 '22197
AVISO: N'l60 AI·GMIMTb
Em, 14 de abril de 1997
Excelentissimo Senhor Presidente do Senado
Federal,
Comunico Vossa Excelência de que a 8511 reunião da Conferência Internacional do Trabalho, da qual
o BrasH é Estado Membro, realizar-se-é no perfodo de
3 a 19 de junho de 1997, em Genebra, Sulça.

2. Consulto Vcissa Excelência sobre o interesse de o Senado Federal se faça representar na qualidade de observador na referida Conferência.

3. Muito agradeceria receber essa indicação
ãté o diá 22 de abril deste.
4. Outrossim, informo Vossa Excelência de que
o ônús da participação do representante ficaria a
cargo,dessa Casa. .
Atenciosamente, Paulo Paiva, Ministro do Trabalho.

. .O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -O expediente lido vai à pubfiC8ção.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 111 Secretário em exerofcio, Senador Carlos Patrocfnio.

É lido o seguinte
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REQUERIMENTO N9 368, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea c, do Regimento Interno, para o Projeto de
Resolução nQ-.tt;dé 1997.
·
Sala das Sessões, 26 de maio de 1997.- Valmir Campelo, Uder do PTB - Elcio Alvares, Uder
do Governo - Epitácio Cafeteira, líder do PPB Ney Suassuna, Líder do PMDB em Exercício - Sérgio Machado, Líder do PSDB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - De
acordo com o disposto no art. 340 do Regimento, o
requerimento figurará na Ordem do Dia da Sessão
seguinte.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Sr. 1Q Secretário em exercício, Senador Carias Patrocínio.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 369, DE 1997
Nos termos do Art. 119 do Regimentai Interno,
requeiro a dispensa do parecer da Comissão de
Educação sobre o Projeto de Lei do Senador n2 131,
de 1996, de minha autoria, que dispões sobre a língua brasileira de sinais e dá outras providências,
cujo prazo para manifestação daquele órgão técnico
já se encontra esgotado.
Sala das Sessões, 26 de. maío de 1997. -Senadora Benedlta da Silva.
..:
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento lide será incluído na Ordem do Dia, oportunamente, nos termo do Regimento Interno.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 1Q
Secretario em exercício, Senador Carlos Patrocínio.
' ~iflo o seguinte:
OFfCIO Nl> 886-L-PFU97
Brasflia, 21 de maio de 1997
"
; .
Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, indico a Vossa Excelência os nomes dos Deputados do PFL que farão
parte da Comissão Mista destinada a emitir parecer
à Medida Provisória n2 1.535-5, de 15 de maia de
1997, que "Dispõe sobre o Piaria de Carreira dos
servidores do Banco Central do Brasil, e dá outras
providências", em substituição aos anteriormente indicados.
Efetivos:
Deputado Saulo Queiroz
Deputado Manoel Castro

Suplentes
Deputado Augusto Viveiros
Deputado Euler Ribeiro
Atenciosamente, Deputado Inocêncio Oliveira, líder do PFL
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr.
1Q Secretário em exercício, Senador Carias Patrocínio.
São lidos os seguintes.
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
OFICIO N2 22197.CAS
Brasília, 14 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do § 2Q do art. 91 do Regimento lntemo, comunico a V. Ex" que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n• 35, de 1995, que
"cria condições para utilização do FGTS na compra
de terreno para construção da casa própria, e dá outras providências, nos termos de substitutivo que
apresenta (Emenda n2 5-CAS-Substitutivo), em reunião de 7 de abril de 1997.
Atenciosamente, - Senador Ademir Andrade,
Presidente.
Ofício nQ 27/97.CAS
Brasllia, 21 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do parágrafo 22, do artigo 91 do
Regimento Interno, comunico a Vossa Excelência,
que esta Comissão aprovou o Projeto de Lei do Senado n2 242, de 1995, que "dispõe sobre a proibição
de fumar em aeronaves comerciais brasileiras em
todo território nacional", nos termos de substitutivo
que apresenta, (Emenda n2 01-CAS- Substitutivo),
em reunião de 14 de maio de 1997.
Atenciosamenle, Senador Ademir Andrade,
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os ofícios lidos vão à publicação.
Com referência aos expedientes que acabam
de ser fidos, a Presidência comunica ao Plenário
que, nos termos do art. 91, §§ 32 a 52 do Regimento
Interno do Senado Federal, abrir-se-á o prazo de 5
dias'úteis para interposição de recursos por 1/10 da
composição da Casa, para que os Projetas de Lei do
Senado de nOs 35 e 242, de 1995, cujos pareceres
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foram lidos anteriormente, sejam apreciados pelo
Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrou-se sexta-feira última o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução n2 65, de
1997, de autoria do Senador Os!llar Dias, que cria
no Senado Federal a Comissão de Agricultura,
Abastecimento e Reforma Agrária.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria vai à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a fim de ser anexada ao Projeto de
Resolução n2 66, de 1995, conforme decisão do Plenário de 10 de março de 1995.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir
Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s..-s e Srs.
Senadores, o trágico e vergonhoso retrato de uma
das maiores mazelas nacionais foi exibido ontem à
noite a poucos quilómetros dos palácios que abrigam os poderes dessa nossa República de tantos
contrastes.
Numa rotina que atinge o País inteiro, os presos da can:eragem da Coordenação de Polícia Especializada, a CPE, situada ao lado do Parque da
Cidade, promoveram mais uma rebelião de protesto
contra as abjetas e subumanas condições em que
vivem.
No confronto inevitável com a Polícia,. quatro
presos foram feridos a bala; colchões e roupas foram queimados; celas foram destruídas, e surrados
argumentos foram apresentados pela Secretaria de
Segurança Pública para explicar o que todo o mundo
já sabe: o sistema carcerário brasileiro, como um
todo, eStá falido.
1 ·· . . .
A revolta dos presos d~ BrasOia tem a mesma
motivação que faz pipocar rebeliões quase que diárias em presídios e cadeias de todo o Brasil:.a superlotação e ausência das mínima$ condições de
vida nas nossas casas prisionais.
. Segundo denunciaram os presos rebelados da
CPE, celas construídas para abrigar quatro pessoas
encontram-se atualmente ocupadas por. doze ou
mais detento$, incluindo portadores de HIV e até um
rapaz menor de idade.
No mesmo dia, em São Paulo, os presos da
Cadeia Pública do Distrito Policial de Ferraz Vasconcelos deflagraram mais um motim de detentos na capital paulista, deixando em seu rastro ,de. violência e
'·
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destruição o saldo de um prisioneiro morto e dois feridos, numa cena que se tem tomado corriqueira naquela importante unidade da Federação;
Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores, ainda
ontem, as redes de televisão Manchete e Globo
abordaram em seus programas dominicais del'hãior
audiência a gravíssima situação das penitenciárias
paulistas.
Segundo denúncia dos presos àquelas emissoras de TV, as rebeliões nas prisões paulistas são orquestradas e contam com o apoio do grupo criminoso 'Comando Vermelho', que coordena o tráfico de
drogas no Rio de Janeiro.
A denúncia foi rechaçada e minimizada pelo
coordenador do sistema penitenciário de São Paulo,
que reduziu o caso a uma 'ficção', segundo suas
próprias palavras.
FICÇão ou realidade, a denúncia precisa ser
apurada em profundidade, porque foi exatamente
essa mania de minimizar a situação degradante das
nossas casas prisionais, de esconder a violência
praticada contra presos indefesos, de classificar
como utopia a capacidade dos prisioneiros em organizarem-se, que nos conduZiu ao beco sem saída
em que nos encontramos hoje.
Penitenciárias e cadeias públicas no Brasil,
SrAs e Srs. Senadores, desgraçadamente, são sinónimos de violência, contágio de doenças, abusos sexuais, homicídios, suicídios, tráfiCo de drogas, promiscuidade, superlotação e· total ausência dos pre.·.
ceitos mínimos de civilidade.
A degradação do sistema penitenciário brasileiro chegou a tal ponto que se tomou imposSíVel igno-

rá-la
Tenho manifestado com freqüência a minha
preocupação com a falência do Sistema Penitenciário nacional.
....
'·
.::...1
Infelizmente, tenho pregado no deserto!
A assombrosa situação das nossas cadeias e
penitenciárias parece não sensibilizar o Governo e a
· opinião. pública com a mesma intensidade com que
_.
vem explodindo Brasil afora.
. Lamentavelmente, s..-s e Srs. Senadores, a
sociedade não cobra providências e os governos
não as tomam. O quadro de horror se perpetua!
Por que tanto descaso com esse segmento da
população brasileira, Sr. Presidente?
Talvez a resposta possa ser encontrada no
. próprio censo penitenciário. Afinal, efe indica que
95% dos reclusos são pobres e que 75% deles sequer concluíram o 12 Grau.
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Será que os analfabetos, os desempregados
estruturais, os pobres em geral não interessam muito aos governantes e aos formadores de opinião?
Em que pese a indiferença da sociedade, as
evidências apontam para a necessidade de urna.~
pia refonna do Sistema Penitenciário brasileiro. Necessidade, aliás, reconhecida pelo próprio Ministério
da Justiça, que atribui a situação não apenas à prolongada falta de investimentos, mas também à inexistência de uma política nacional para o setor.
As linhas mestras dessa refonna devem contemplar o afastamento, tanto quanto possível, da
pena carcerária, reservando a segregação celular
somente para os casos extremos.
Nos estabelecimentos prisionais existentes, devemos proceder à imediata eliminação das condiÇões de vida aviltantes, assegurando o pleno respeito
aos direitos humanos e combatendo finnemente a
corrupção e a intolerável violência policial. Nesses
presídios, não pode haver lugar para o ócio. A educação e a atividade produtiva têm que ser direito e
dever de cada preso.
Estou plenamente consciente da escassez de
recurso, Sr. Presidente. Mas o objetivo dessa reforma que tenho defendido para o Sistema Penitenciário é exatamente reduzir os gastos públicos com a
manutenção dessa estrutura inchada e ineficiente de
que dispomos hoje.
Estou consciente, também, de que somente
uma mudança radical de postura em relação ao problema penitenciário brasileiro será capaz de reverter
essa situação degradante.
Há algum tempo, tomei a iniciativa de propor,
mediante projeto de lei, a privatização dos presídios
brasileiros.
A privatização mostrou-se eficaz na Fraoça e
em diversos Estados norte-america11os, onde redUziram-se drasticamente as rebeliões
outros problemas típicos.
Desejo ressaltar, Sr. Presidente, a importância
dessa proposta de privatização dos presidies em
nosso País, cujo projeto encontra-se sob análise na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa do Congresso Nacional.
No meu ponto de vista, todas as iniciativas com
vistas a solucionar essa grave e perigosa crise do
nosso sistema prisional revestem-se da maior relevância.
A extrema gravidade da situação não pennite
retardamento, exigindo uma intervenção finne e
abrangente.

e
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A refonnulação a se proceder no sistema penitenciário brasileiro deve ser completa. Precisamos
de um sistema prisional para acolher seres humanos
e não pocilgas onde homens são amontoados como
feras à espera da execução.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

cam-

Durante o discurso do Sr. Valmir
pelo, o Sr. Geraldo Melo, 1Q Vice-Presidente,
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pela Sra. Benedita da Silva.

A SRA. PRESIDENTE (Benedita da Silva) Concedo a palavra ao Senador Geraldo Melo, por
cessão do Senador João Rocha. V. Ex" dispõe de 20
minutos.
O SR. GERALDO MELO (PSDB-RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr" Senadora Benedita da Silva, que preside esta
sessão, Srs. Senadores, eu estava ouvindo, com
muita atenção, o pronunciamento do nobre Senador
Valmir Campelo sobre a trágica, lamentável e vergonhosa estrutura do sistema penitenciário brasileiro,
que está inserida, segundo S. Ex-, no conjunto de
preocupações que tem em relação à violência no
Brasil.
S. Ex- reclamava que os compromissos da sociedade brasileira com uma base mfnima de direitos
humanos a serem protegidos requerem atenção a
esse problema.
Curiosamente, Sr. Senador Valmir Campelo, o
que me traz à tribuna neste dia não deixa de ter algo
a ver com o discurso de v. Ex-, na medida em que
chego sob a forte impressão de um quadro de violência. E não posso calar, quando a sociedade brasileira me oferece esta tribuna para que eu a use
quando julgar importante para o meu País.
Sexta-feria úffima, fui a Natal, minha cidade,
Capital do meu Estado. Voltei no sábado, pois tinha
compromissos a cumprir em Brasma, e voltei chocado pelo que encontrei em minha cidade. Primeiro,
uma cidade intimidada, assustada diante da infestação de dengue que ameaça a população e que aparentemente encontra as autoridades sanitárias estaduais, federais e as municipais, inteiramente desarmadas para enfrentar o problema.
TIVe a notícia de que, somente na manhã do
dia em que cheguei a Natal, o plantão de uma clínica
de cardiologia- que aparentemente não teria nada a ver
com isso- pela lotação excessiva de todos os demais,
tinha atendido mais de dez pessoas naquela manhã
Quero, com minhas palavras iniciais, denuneiar
a situação ao Pafs e fazer um pedido de socorro ao.
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que está inserida, segundo S. Ex-, no conjunto de
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S. Ex- reclamava que os compromissos da sociedade brasileira com uma base mfnima de direitos
humanos a serem protegidos requerem atenção a
esse problema.
Curiosamente, Sr. Senador Valmir Campelo, o
que me traz à tribuna neste dia não deixa de ter algo
a ver com o discurso de Ex-, na medida em que
chego sob a forte impressão de um quadro de violência. E não posso calar, quando a sociedade brasileira me oferece esta tribuna para que eu a use
quando julgar importante para o meu País.
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Capital do meu Estado. Voltei no sábado, pois tinha
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com isso- pela lotação excessiva de todos os demais,
tinha atendido mais de dez pessoas naquela manhã
Quero, com minhas palavras iniciais, denuneiar
a situação ao País e fazer um pedido de socorro ao.
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Ministro da Saúde e ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, para que_não deixem a população do
meu Estado abandonada, à mercê de uma situação
que pode ser resolvida com algumas providências
de natureza sanitária que precisam ser tomadas urgentemente, hoje e não amanhã. ,
A desculpa da falta de dinheiro, a desculpa de
restrições orçamentárias não consolará as famílias
que, amanhã, tenham sido atingidas pelo problema.
Daqui faço, portanto, com a autoridade de Senador da República do Rio Grande do Norte, um
veemente apelo ao Ministro da Saúde. E tenho certeza, tenho confiança e tenho esperança de que S.
Ex" não me dará motivos para entender que o Ministério da Saúde tenha ficado indiferente a este apelo.
Ao lado desse problema, encontrei a cidade
chocada com um episódio que é hoje do conhecimento de todo o País. Foi o momento trágico de
desvario de um cidadão da cidade de São Gonçalo
do Amarante, que, durante algumas horas, se entregou à tarefa final da sua vida, nas ruas daquela cidadezinha e em seus arredores, matando 16 pessoas,
inclusive ele próprio.
Na realidade, não pretendo usar esta tribuna
para fazer a narrativa do episódio. A imprensa já o
fez com riqueza de detalhes. O assunto já é do conhecimento público. Todos já perceberam que houve
uma tragédia que marcará por muitos anos as pessoas que vivem naquela região e todas as pessoas
de qualquer região que tenham tomado conhecimento do assunto.
A razão de trazer o assunto à tribuna não é.a
pretensão de trazer a solução para essas questões,
Sr" Presidente. Mas tenho pelo menos o direito de
reivindicar que os problemas relacionados aos direitos humanos e à segurança pública sejam discutidos
sem preconceitos, discutidos sem frases feitas, diséÜtidos sem a histeria dema~gica com a qual vem
sendo abordado não só no Brasil mas também -em
todo o mundo.
Recordo-me hoje de tantos episódios que cercaram a atividade das polícias civil e lnilitar. Como o
nosso compromisso com a proteção dos direitos humanos é sempre invocado quando apontamos o
dedo na cara da polícia, aparentemente a polícia é a
única ameaça à sociedade.
Participo, Sr!' Presidente, Srs. Senadores, da
tese de todos quantos dizem que a violência policial
é intolerável. É algo repugnante que muitas vezes
nos leva a crer que ali estão, fardados ou não, alguns bandidos que arranjaram um emprego na polícia. E, protegidos por esse emprego, dedicam-se à
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prática da violência e do banditismo ilimitados, até
certo ponto sob a proteção da lei.
Sou dos que sustentam, dos que dizem e repetem a vida inteira que a polícia não é uma instituição
da qual devemo~ ter medo. O cidadão não deve ter
medo da pt:>11ciá. A polícia é a instituição para junto
da qual o cidadão deve ir quando estiver com medo.
Ela deve ser o escudo, a proteção do cidadão contra
o medo e a insegurança.
E o que se passou em meu Estado? Um louco,
um desvairado, um infeliz sai de sua casa ao anoitecer. Alguns dizem que convidara uns amigos para
uma caçada notuma. E, nos arredores da cidade,
mata todos os amigos que aceitaram seu convite.
Passa pela rua e, da calçada, avista num terraço
duas senhoras que conversavam mansamente sobre seus problemas, talvez, suas dificuldades, suas
alegrias, suas vidas, senhoras de mais de sessenta
anos, em suas cadeiras de balanço. Atira na testa
das duas. Vem passando um caminhão carregado,
movendo-se devagar ladeira acima. Ele atira de longe no motorista. Como não acerta, corre, sobe no
estribo do caminhão e atira na face do motorista.
E coisas assim saiu fazendo até quase meiodia do dia seguinte. E que providência foi tomada?
Conheço o Governo do Rio Grande do Norte, as
suas limitações, a sua pobreza.
Cedo, em tomo de 8 horas, o Vice-Prefeito do
Município, que vinha de Natal para a cidade, passou
por esse homem e foi por ele alvejado. Não tendo
sido atingido, correu, tentou comunicar-se com a polícia, e chegou a São Gonçalo um veículo com um
policial militar e um policial civil. Defrontaram-se com
o homem, correram para dominá~lo, ele matou o policial militar e, enquanto matava, o policial civil tentava atirar nele. Todo o tambor do seu revólver girou,
nenhuma das balas disparou. O revólver estava carregado com'bàlas vencidas e houve mais uma morte. Se nesse momento ele tivesse sido detido, pelo
menos mais seis pessoas não teriam sido atingidas.
· ·· Isso é apenas o retrato da situação em que
vive .a Polícia Militar, a Polícia Civil, o aparelho policial de que dispõe a sociedade. E quando me referi
a direitos humanos, Srl' Presidente, é PorQUe, para
mim, o maior compromisso de todos nós, da sociedade, do Estado, do poder público, é o de pensar
nos direitos humanos daquelas senhoras que estavam no alpendre, pensar nos direitos humanos das
pessoa$ que foram abatidas sem saber por quê.
Qual é. a capacidade que tem hOje o Estado
brasileiro de oferecer segurança e de dar proteção
aos nossos concidadãos? Temos falado muito sobre

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

MAIO 1997

•·

a violência da polícia. E a violência da polícia deve
ser combatida sem trégua. Temos visto' com que
competência, às vezes, a imprensa chega na hora,
filma e mostra ao País cenas que desmoralizam a
autoridade policial e apresentam a autoridade como
um agente sanguinário contra o povo. Pena que ela
não tenha tido a mesma diligência para'filmar São
Gonçalo do Amarante.
Então, aqui estou. Espero que não esteja como
uma voz solitária, para dizer que precisamos realmente de uma autoridade neste País, em todas as
hierarquias, que tenha pulso suficiente para impedir
que a polícia se transforme em esquadrões de extermínio, de violência, de destruição e de ameaça das
garantias e dos direitos da pessoa humana.
Precisamos também dizer aos policiais do País
que eles podem ir para a rua cumprir o seu dever e
que. não podem continuar a realizar seu trabalho
com medo, como estão fazendo.
De forma, SP' Presidente, que venho até aqui
para dividir com o Senado Federal, para dividir com
a sociedade, para dividir com V. Exms. preocupação que tenho de que, de repente, a única responsabilidade que devemos ter com os direitos humanos é
a preocupação em saber se os bandidos estão tendo os seus direitos garantidos.
O Sr. Ramez Tebet - Senador Geraldo Melo,
permite-me V. Ex" um aparte?
O SR. GERALDO MELO - Só concluindo a
frase, Senador Ramez Tebel Defendo que essas
garantias não faltem, que não deSonremos o nosso
juramento de defender a Constituição e ·a lei, que demos a todos, aos apenados de· todas as categorias,
aos presos para averiguação, o direito de serem tratados como seres humanos, mas não esqueçamos que
a nossa maior responsabilidade nessa matéria é assegurar os direitos humanos do restant~ da- sociedade,
do homem de bem, das pessoas que ~tão nas suas
casas. Ouço V. Ex", Senador RamezTebel ·
O Sr. Ramez Tebet - Senador Geraldo .Melo,
positivamente não me abalançaria a interiQmper o
seu brilhante pronunciamento não fosse a afirmativa
que
Ex- fez de que não gostaria de ser uma voz
solitária, uma voz sozinha. •Quero dizer que· o equillbrio do seu pronunciamento, a justeza dos conceitos
que V. (:x§ está emitindo dessa tribuna, a sua voz
seria suficiente, pelo passado de V. (:x§ como exGovernador, pelo seu equilíbrio como Senador, pela
sua cultura e pela sua sensibilidade, a sua voz só já
falaria pelo Senado da República. Mas quero cumprimentá-lo, quero juntar a voz do meu Estado à sua
voz, porque os fatos narrados por V. Ex" com rela-
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ção ao seu Estado, ao Estado que V. Ex" tão bem
representa nesta Casa, que é o Estado do Rio Grande do Norte, são fatos que se verificam em todo o
território nacional. Toda a sociedade brasileira está
inquieta, está clamanq~~ar maior segurança, indispensável para o respeito ao mais fundamental dos
direitos, que é o direito à própria vida. Sua sensibilidade fez V. Ex" citar que duas senhoras de idade,
no alpendre de suas casas, conversando, foram alvejadas; que um só cidadão aniquilou a vida de vãrias pessoas. E se isso fosse um fato isolado, aí sim,
um só fato que estivesse acontecendo de quando
em quando, mas, Senador, isso está acontecendo a
toda hora e a todo instante no Brasil. Então, é preciso realmente somar esforços, é preciso considerar
esse assunto altamente prioritário, para que não
mais aconteça no seu Estado, para que não aconteça no meu, no Estado de Mato Grosso do Sul, ou
em São Paulo, para que a televisão não mostre
aquele quadro a que assistimos. Toda a sociedade
brasileira viu aquele policial, ·exímio atirador, que salvou a vida de uma criança que estava detida como
refém, uma criança de três anos de idade com uma
faca sobre seu pescoço. Será que a vida dela foi salva ou será que essa criança está marcada para o
resto da sua vida? Será que vão apagar-se da lembrança, da mente dessa criança os momentos críticos, os momentos dramáticos por que passou? Senador Geraldo Melo, no dia de hoje, V. Ex" levanta
esse assunto. Juntamente com V. (:x§ e com o Senado, digo: vamos sacudir íJ. Nação para acabar com
a badema! Var:nos .verificar quais são as razões desses fatos! Vamos ataear os problema$ sociais, que
são tão graves neste País! Fico feliz porque tenho
percebido que; daqui para frente, o Presidente da
·República vai fazer um Governo de realizações, um
Estado empreendedQ(.. Foi isso que o Presidente
Fernando Henrique di!fue. Acredito que, fazendo
isso, $em dúvida, Sua Excelência estará dando uma
·grande contribuição ao desenvolVimento do País. O
Brasil vive uma nova era! Mas não podemos negar
que
'é úm dos' assuntos mais dramáticos e
preocupantes para a sociedade e, portanto, para'o
Governo brasileiro! · Quero cumprimentar V. Ex' e
· juntar à .voz do meu Estado à dor por que passa o
Estado do Rio Grande do Norte!

e5se

O SR. GERALDO MELO - Agradeço muito
honrado a V. Ex' pelo seu aparte, inclusive, por V.
(:x§ se tratar de alguém que tem autoridade para falar sobre esse assunto. V. Ex' é um dos juristas respeitados do Senado Federal. De maneira que ouço a
palavra de V. Ex" e a incorporo ao meu discurso:
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Vou tenninar fazendo apenas dois breves comentários. Da fonna como vejo essa questão discutida, fico com a impressão de que se procura passar a
idéia de que a sociedade brasileira, quando fala em
segurança, em medo, está pensancí.ÇL~ffi defenderse de um inimigo que é a polícia. Não ouvimos falar
em qualquer proposição nem su\yir qualquer projeto
realmente crível, consistente, para desarticular o crime organizado no Brasil, este, sim, a verdadeira
ameaça.
É imperativo que sejamos capazes de encontrar as fonnas de barrar a violência policial, de tirarmos de dentro de todas as polícias os bandidos que,
lá, arranjaram emprego. Precisamos criar condições
para discutir, adequadamente, a questão da segurança. Isso leva-me ao segundo comentário, que
gostaria de fazer, antes de encerrar.
Estamos manifestando uma tendência de
apontar para os problemas aquelas soluções que
são simpáticas, que geram aplausos, espaço na midia mas que, talvez, não resolvem a questão. Recordo-me, S~ Presidente, quando aqui, com grande
alarido, esta Casa aprovou aquele projeto de desarmamento. O porte de annas passou a ser um crime.
É claro, é uma medida muito importante e saneadora. Mas, é preciso não esquecer que o Poder Público
para desannar todos os cidadãos precisa, ao mesmo
tempo, dizer a eles que fiquem desannados em paz,
porque ele, Estado, vai dar garantias a todos.
Sabemos que não são as armas que estão
dentro de uma gaveta, na casa de um funcionário
público, com medo de ser assaltado por um ladrão
às duas horas da manhã, que estãocriando insegurança no Brasil. São as dos que. não serão atingidos
pela nossa Lei do Porte de Anna, aquelas do crime
organizado, que está a importar bazucas e metràlhadoras ilegalmente.
. :
: ~
..
Faziam isso antes,
hoje·; êontinuarão a
fazer. A única diferença é que agora temos que dei~r o caminho livre, porque, se todos cumprirem a
lei, eles não precisarão de annas ~das, .pois não
haverá mais nenhuma
·
Estou colocando isso, solidário que sou com a
medida de desannarnento da .sociedade, apenas
para destacar que o Estado brasileiro precisa preparar-se para dar à sociedade, à população desannada
do País a tranqüilidade e a segurança de que ela necessita para donnir em paz e que as senhoras de
São Gonçalo do Amarante, do Rio de Janeiro, de
Porto Alegre, da Bahia, do Amazonas possam conversar ao entardecer, no alpendre de sua casa, sem
o risco de serem baleadas por um louco, como ocor-
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reu em São Gonçalo do Amarante. Não podemos
querer que o cidadão, diante dessa situação, vá se
armar; seria uma situação trágica se a sociedade
brasileira caminhasse para isso.
Era o que tinha a dizer, S~. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Geraldo
Melo, a Sra. Benedila da Silva deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr.
Antonio Carlos Magalhã~s. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Antonio Canos Magalhães)
- Concedo a palavra à Senadora Emília Fernandes.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andrade.
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Canos Patrocínio.
O SR. CARLOS PATROcfNIO (PFL-TO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Pnesidente, S~ e Srs. Senadores, tenho ouvido, lido e assistido na mídia que o Congresso Nacional teria entrado em recesso branco, para, de uma
certa maneira, tentar frustrar a instalação de uma
CPI que diga respeito à venda de votos. Tenho visto,
Sr. Presidente, os Senadores trabalhando e as duas
Casas em perfeito funcionamento.
Chamo a atenção da Casa para um seminário
que realizar-se-á amanhã, sobre o endividamento e
o reescalonamento das dívidas dos Estados.
Em agosto de 1995, a Comissão de Assuntos
EconómicOs' dO Senado Federal-realizou um fórum
no qual se discutíu, sob todos os aspectos, a rolagem das''dívidas,·a dívida mobiliária dos Estados,
enfim, a dívida fundada dos Estados da Federação.
Posterionnente, Sr. Presidente, e penso que em função daquela discussão, verificaram-se fatos que
acabaram dando lugar à CPI dos Precatórios.
Ocupo esta tribuna hoje para solicitar dos no·bnes Pares o comparecimento amanhã ao Auditório
Petrônio Portella, a partir das ·1 O horas. Deverão estar presentes nesse seminário vários Governadores
de Estado, Secretários- de Planejamento e Secretários da Fazenda. A questão a ser tratada será a do
endividamento dos Estados, com o fim de aquilatarmos se as diversas resoluções que têm sido apreciadas e aprovadas pelo Senado Federal, tratando especificamente dessa matéria, estão resultando em
algum dado positivo para a solução do problema dos
Estados e Municípios. Para alguns deles, Sr. Presidente, as dívidas são impagáveis, e, por mais que o
Senado Federal se debruce sobre o assunto, ainda
faltam medidas efetivas para contornar a situação
definitivamente.
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Dessa forma, • partir dai 10 horas da amanhA,
teremos Semlnério sabra o Endlvidarilento das
Estadoa a Municlplos. Fellzmerda, Sr. Prasldenta
Antonio Carlos Magalhlas, V. Exl Jd. voltou, em flllm.
po 18C01de, de aua viagem ao axlllllor. Tllvez V. Exl
n1o tenha nem viajado, po~que nlo terta;dado flllm.
po. Sal que haveria um conclaYa ln1!ortente, raunindo os Prasldenles doa Pallarnenlas de IOdo o lftlnelo e, certamente, V. Exl eleve ter llllllldedo algum
n~praaentante. Mas é bom que V. Exl esteja prasente para abrir 1111111inério muito ~. Sr.

Prasidente.
A abeiiUra, rapito, daHe-é b 10 horas, no audi!órlo PeU6nlo Portella. llem Inicial •nl • "Rolagem da Divida", que tenl como axpoaltor o Dr. Paulo
de Tlll80 da M. Sousa, Secnlbirlo da FIZeiiCia elo
Piaul. O Sec;;alário Jll• ancanlnl em Brasllia. e tivamos OfiOIIUr*lade de COIIV8IIIIII' em 110880 gabinete.
As 1411oras, havenl uma d!SCI•Io sobra a dfvida mabiária, que Iam IIIIIDnlldo a viela da maioria
doa 1101111011 GCivarnacloras da Elnado. Taramos
como 8ICpOIIIDr o Sr. Cazar Augusto Busatto, Sacnt16rio da Fazenda do Rio Grande elo Sul, irqlorlllnle
Estado da Faderaçlo.
Em 28 de maio, o tema llllnl • lmpllcaçlo da

o

CPI dai Prece1611oa. Pratand'-181111Dr- mkl6llo apcl& as -au.&~sllnals da CPI, mas aabemos que lia foi pronogade por mais 35 dias, a, IMdenlameute, ce 88Ua lnlbalhaB dewrlo adelllniMie

no -•••c e posalvalrnante no l8glllldo -.n.

Eetabei8Qal•oo. Item palll discullr almpllcaçlo
da CPI dai Pnicaf6rlos na quesllo das dividas doa
Elladola lilr8m0ilas pari' -·;Baa ~ doa
Senadola Eaparidilo Amln e Vllsan Klein~ e..
paro que IDdol 01 mamb11111 da CPI possam oampanacer a -IMIIIID tio~ para o Senado.
No dia 28 de inalo, b 10 ~-· DPOIIIçlo do Sr. José 8oaraa Nulo,
da Fazan..
da da P8ialba. As 14 horas, esllinlpt81811te o Dr. LJ.
v1o Caivalio, 8ec:Jatmlo da Planajemauto do.Toc:antlns, tendo em villa o ~do apoa'!« Vailar Albano da Slva, elo Mato GIIIIISO, que trM1 de
aubmalaHe • uma clruigla.
·
A Ceai li tio de Endividamento da Elladoa e
Munlclplaa, Sr. Pl88idante, CDqiOifa paloa Senado181 Humbailo Lucena, Glberto M'nnda, Cer1os Bezana, Ceiloa Palraclnlo, Vllsan Klalnllblng, Edlaon
Lablo, Fllillas Nato, l.avy Diu, Garalclo Melo e LeuRI Celqloa, eprasenlou l Comllllo da Assunloa
EoonOrnlcOB do Sanado Fadenil PIUF relas para as
~que ci'IZ8ill rapalto llnllalvlncla doa dver- ElladCIII da Fedaniçlo.
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EllamOB pedindo • Co'111sslo de AssuniCIII
EconOmioas uJglncla na tramltaçlo deasas lillllêilas. Slo prafelos da lei • projalos de resoluçlo
api8MIIIados palaa Sanado181J6 clladca. Se houver
damona na apredaçlo, 80iicllaramos que , .
nham a plenário.
Sr. Pnlsldante, 8 ... e Sra. Sanadoras, 1a1vaz a
atribulçlo mais ~nte elo Sanado Federal diga
181pallo l conlnilaçlo da dividas a ao I888CIIonamanto da divida doa Estados. T8111011 feito algumas
modiflcaçllas nas IIISOiiçllas que lialam dessa asIUIIID, mas llcemoa 88mpra esperando que o Poder
&ecullva mande para o Sanado alguma matéria so-

b r a - quesl!las.
Estio ralando, II8SCillonando as dividas dOI
Estados, nulas Insolventes • 01 GGvamadaras têm
da acellar as ptiDpOSias elo Podar EliiiCUiivo poiqlla
nlo h4 OUira Balda. Elas, pelo man011, mlnirrUam o
quadnl de ljbiiÇio prac6rla em que •• -aJam
os Ellados • Munlclpice em nosao Plfs.
Entendo que IISiá na hora de o Senado Federal, que tem es1a corno uma daiiUBI prtnctpals atribu(911as.laglslar iiObr8 • ~ da ftllagarn da divida doa &lados e Munlclpios. AD Iramos ver quall foram 01 banlllclos que lnlua a Resolnçlo n' 88, que
lubllibilu a Rasoluçla n' 11 elo Senado Fliclaral. Vamos var •IIII bom para Govamedoi11 e Pnilailos.
• l hlz da 1111ima lal que traia da Rllagam da divida llllou ••• divide de ririoa Elladoa por llé lllnla
houve lfallvamanla algum banaflclo pma 011
Elladoa • Mullicl!*lS ....elas CX11i1811'*1o IIWdar
-.,proniwa que nonnalrnanle llo de GcMrnCIII PIISWdCIII e dm 88nclo nlladal ao balilrazar do Podar Elcaaulivv nacional.
.
.
Portanto, acupo esla lllluna para dizer que o
CcaJgrassa Nllclonal, o Sanado Federal. está 1111
flanco ll8lialho. AmanhA e depois 18111Zirem011eamlnérlo de ilqloriAncla fundamanlal pana o - calonanianlo, para o estudo da divida doa ElladCIII•
Mlllllclplos. Eltarnoa, principalmente, aollcilando que
o Sanado. da uma vez por IDeias, liiiiUI11B o aau
COI11Pl01Jilsuo da legislar em lavar doa ElladCIIIa Mil"
nk:lplos do 110880 Pais. . . .·... • :.. , ·
Era o que tinha a dizer, Sr. Pi8Siclanla. ·

m·

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

..

:

O IR. PRESIDENTE (Antonio Clllas Magalhlas)
-Cca ICIIdo. palavJa., Sei ildDr NaborJilnlor.
•
O IR. NABOR .nlNIOR (PMDB-AC:Pnlnuncla

o llllgUirU dlsctno.) - Sr. Pnasldante, SJis e ·Snl.
8enado181, na I8SSio Oldlnirla da illlima IIIXIa..feiJa
IIWI oporlunldada da 11cer llguns COiiilllilárloa a .....
peito de not1c111 pJIIcada no Jornal elo Bnasl, ecl'çlo
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Dessa tonna, a partir das 10 horas de amanhã,
teremos esse Seminário sobre o Endividamento dos
Estados e Municípios. Felizmente, Sr. Presidente
Antonio Carlos Magalhães, V. Ex' já voltou, em tempo recorde, de sua viagem ao exterior. Talvez V. Ex'
não tenha nem viajado, porque não teria!dado tempo. Sei que haveria um conclave importante, reunindo os Presidentes dos Par1amentos de todo o mundo e, certamente, V. Ex" deve ter mandado algum
representante. Mas é bom que V. Ex' esteja presente para abrir esse seminário muito importante, Sr.
Presidente.
A abertura, repito, dar-se-á às 10 horas, no auditório Petrônio Portella O item inicial será a "Rolagem da Dívida", que terá como expositor o Dr. Paulo
de Tarso de M. Sousa, Secretário de Fazenda do
Piauí. O Secretário já se encontra em Brasília, e tivemos oportunidade de conversar em nosso gabinete.
Às 14 horas, haverá uma discussão sobre a dívida mobiliária, que tem atazanado a vida da maioria
dos nossos Governadores de Estado. Teremos
como expositor o Sr. Cezar Augusto Busatto, Secretário de Fazenda do Rio Grande do Sul, importante
Estado da Federação.
Em 28 de maio, o tema será a Implicação da
CPI dos Precatórios. Pretendíamos realizar esse seminário após as conclusões finais da CPI, mas sabemos que ela foi prorrogada por mais 35 dias, e, evidentemente, os seus trabalhos deverão adentrar-se
no recesso e possivelmente no segundo semestre.
Estabelecemos esse item para discutir a. implicação
da CPI dos Precatórios na questão das dívidas dos
Estados e teremos as participações importantes dos
Senadores Esperidião Amin e Vilson Kleinübing; Es~
pero que todos os membros da CPI possam comparecer a esse evento tão importante para o Senado.
No dia 28 de ·maio, às 10 horas; ttavelá a exposição do Sr. José Soares Nuto, Secretlirio da Fazenda da Paraíba. Às 14 horas, estará presente o Dr. Uvio Carvalho, Secretário de Planejamento do .Tocantins, tendo em vista o impedimento do expos~or Vaiter Albano da Silva, do Mato Grosso, que teve de
submeter-se a uma cirurgia.
·
A Comissão de Endividamento de Estados e
Municípios, Sr. Presidente, composta pelos Senadores Humberto Lucena, Gilberto Miranda, Carlos Bezerra, Carlos Patrocínio, Vilson Kleinübing, Edison
Lobão, Freitas Neto, Levy Dias, Geraldo Melo e Lauro Campos, apresentou à Comissão de Assuntos
Econômicos do Senado Federal propostas para as
questões que dizem respeito à insolvência dos diversos Estados da Federação.
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Estamos pedindo à Comissão de Assuntos
Económicos urgência na tramitação dessas matérias. São projetos de lei e projetos de resolução
apresentados pelos Senadores já citados. Se houver
demora na sua apreciação, solicitaremos que venham a plenário.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, talvez a
atribuição mais importante do Senado Federal diga
respeito à contratação de dívidas e ao reescalonamento da dívida dos Estados. Temos feito algumas
modificações nas resoluções que tratam desse assunto, mas ficamos sempre esperando que o Poder
Executivo mande para o Senado alguma matéria sobre essas questões.
Estão rolando, reescalonando as dívidas dos
Estados, muitas insolventes e os Governadores têm
de aceitar as propostas do Poder Executivo porque
não há outra safda Elas, pelo menos, minimizam o
quadro de situação precária em que se encontram
os Estados e Municípios em nosso País.
Entendo que está na hora de o Senado Federal, que tem esta como uma das suas principais atribuições, legislar sobre a questão da rolagem da dívida dos Estados e Municípios. Ali iremos ver quais foramos benefícios que trouxe a Resolução n• 69, que
substituiu a Resolução n°11 do Senado Federal. Vamos ver se foi bom para Governadores e Prefeitos,
se à luz da última lei que trata da rolagem da dívida rolou-se a dívida de vários Estados por até trinta
anOs - houve efetivamente algum benefício para os
Estados e Municípios e se' eles conseguirão saudar
seus compromissos que normalmente são de Governos passados e vêm sendo rolados ao bel-prazer do Poder Executivo nacional. ·
Portanto, ocupo esta tribuna para dizer que o
Congresso Nacional, o Senado Federal. 'está em
franco trabalho. Amanhã e depois realizaremos esse
seminário de importância fundamental para o reescalonamento, para o estudo da dívida dos Estados e
Municípios. Estamos, principalmente, solicitando que
o Senado, de uma vez por todas, assuma o seu
compromisso de legislar em favor dos Estados e Mu"
nicípios do nosso Pafs.
. ..
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. ·
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Carlos Magalhães)
-Concedo a palavra ao Senador Nabor Júnior.
O SR. NABOR JÚNIOR (PMDB-AC:Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr"s e
Senadores, na sessão ordinária da última sexta-feira
tive oportunidade de tecer alguns comentários a respeito de notfcía publicada no Jornal do Brasil, edição

·srs.
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de 18 de maio corrente, sob o título 'Episódio traz de
volta idéia de reduzir Bancadas•. A matéria era assinada pela jornalista Carmen Kosak e dava conta das
articulações feitas, no âmbito da Câmara dos Deputados._p.ara ressuscitar uma Proposta de Emenda
Constitucional -de autoria do Deputado José Genuíno, do PT de São Paulo- que procura reduzir o número mínimo de Deputados Federais, por Estado, de
oito para quatro representantes. É a velha luta dos
Estados poderosos para reduzir ainda mais a importância numérica do Norte do País, principalmente
daqueles Estados que anteriormente foram Territórios Federais: o Acre, Rondônia, Amapá e Roraima.
Essa é, realmente, uma proposta inaceitável,
porque, além de reduzir as já pequenas Bancadas
do Norte, preconiza a ampliação das grandes, como
São Paulo, dos atuais 70 para 80 Parlamentares.
Esse movimento, Sr. Presidente, Sr's. e Srs.
Senadores, conforme disse no pronunciamento feito
na sexta-feita, nada tem de novidade - ao contrário,
vem de algum tempo; já foi tentado por ocasião da
elaboração da atual Constituição Federal, no período
em que funcionou a Assembléia Nacional Constituinte e, posteriormente, voltou a ser acionado, por ocasião da tentativa de revisão constitucional.
Como sabemos, foi uma tentativa mal sucedida, pois houve um acentuado trabalho por parte de
Deputados e Senadores dos Estados que acabei de
mencionar, acompanhados por Parlamentares de
outras Unidades, principalmente das Regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste, todos alarmados com a
pers~ de
esmagamento de sua . representatividade pela força que os gigantes do CentroSul passariam a ter. Inviabilizou-se, assim, a aprova~
ção daquela tese, mas ela hoje retoma ao debate,
consubstanciada na Emenda Constitucional aprese~a pelo Deputado José Genoíno. . . . . ..
·v;nho hoje acrescent~r alguns argumentos
aos que expus na sessão de sexta-feira, mostrando,
com o maior vigor, ser totalmente inaceitável a proposta do representante do PT do F5tado de São
Paulo. Que, aliás, foi o único beneficiado com ampliação de bancadas desde a Constituinte de 1988,
como disse há pouco, elevando sua representação
de 60 para 70 Deputados Federais. Parece que eles
acham pouco - porque e..c;tão pretendendo aumentála, agora para 80 deputados, à custa da redução da
representação dos pequenos Estados.
Como sabemos, São Paulo, devido à sua da
pujança económica no atual estágio do Brasil, é o
Estado que mais arrecada impostos. E se arrecada
tanto, é porque os consumidores de outros Estados
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da Federação, como os da Região Norte, ali vão
buscar quase 80% de tudo o que consomem. São
Paulo fatura para todo o País e, por essa razão, é
um Estado cada vez mais poderoso, em termos de
economia Lá está concentrada a grande indústria
nacional; para lá migraram milhões de brasileiros de
outras regiões, principalmente do· Nordeste, mas
também do Norte, todos tentando a vida e buscando
emprego, mas sempre contribuindo para o desenvol·
vimento económico e social daquela Unidade da Federação.
Não é só na economia que se mostra ampla e
irrefutável a hegemonia de São Paulo na economia
brasileira, em detrimento dos Estados. A força dos
paulistas se consolida através da presença de representantes em número muito elevado nas escalas administrativas do Governo, tanto nos Ministérios
quanto nas empresas públicas federais - mas não
fica nisso, pois também é presença privilegiada nos
Tribunais Superiores, e assim por diante.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, em virtude da sua pujança, da influência política que exerce no contexto da Federação brasileira, São Paulo
consegue muitas facilidades, junto ao Governo Federal, consegue coisas que não são propiciadas a
Estados pequenos. Como exemplo disso, trago uma
notícia, publicada na sessão de economia elo jornal
O Globo, sexta-feira última, cuja manchete diz o seguinte: 'Acordo com o Banespa eleva em 12 bi a dívida pública Governo renegocia R$50 bilhões em
débitos de São Pa~lo'.
Oufrà informaÇão, da coluna da jornalista económica Mfriam Leitão, sob o tftulo •o Mais Caro Buraco', diz o seguinte:

até

'O Banespa será vendido
o fim do
ano 'no estado~. Já existem interessados,
mas o banco tem um enorme ajuste a fazer.
A Fepasa dá um prejuízo mensal de R$10
milhões, e foi 'comprada' ontem pelo Governo Federal por R$2, 1 bilhões, sete vezes
mais do que vale. Ela tem compradores que
pagarão por ela algo como R$300 milhões.
O acordo é caro para os dois lados e a negociação eXIbiu as feridas da relação entre
São Paulo e Brasília. •
O quadro é muito claro: não fosse São Paulo
tão poderoso, não tivesse uma bancada de 70 Deputados Federais, ·não contasse com .tantos Ministros, principalmente na área económica, é, acima de
tudo, não fosse o Presidente da República um polftico de São Paulo, certamente acordos como o da re-
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negociação da dívida do Estado, no montante de R$
50 bilhões, e o da compra da Fepasa por sete vezes
mais que .o seu valor, não teriam sido negociados
coma União!
Enquanto isso, Sr. Presidente, Sr&s· e Srs. Senadores, já faz mais de um ano que o; Estado do
Acre vem tentando acertar com o Banco Central
uma proposta para capitalizar seu banco estadual. O
crédito solicitado, por intermédio do Proer, para restabelecer e recuperar o Banco do Estado do Acre, é
irrisório, de apenas R$ 25 milhões. Mas nem sendo
tão pequeno mereceu consideração por parte do
Banco Central, cujos tecnocratas e dirigentes têm se
desdobrado na imposição de óbices, impedindo, na
prática, que o Banacre consiga se recuperar e continue prestando à comunidade acreana os assinalados serviços que marcam sua presença no Estado,
inclusive porque mantém agências em quase todos
os municípios acreanos. Onde não funcionam bancos privados nem Banco do Brasil, nem Banco do
Amazônia, lá está, pioneiro e sozinho, o Banco do
Estado do Acre, com sua agência efetuando pagamento de funcionários, recebendo contas de telefone, água, luz, fazendo empréstimos para os depositantes, recolhendo depósitos de pequenos e médios
comerciantes e de funcionários.
Pois bem, Sr. Presidente, esse banco essencial está em dificuldades, abandonado, sem conseguir negociar a sua dívida com o Banco Central. Talvez porque não se trate dos bilhões que estouraram
outros estabelecimentos, estaduais, regionais e particulares; estamos pleiteando apenas R$25 milhões,
enquanto outros bancos conseguiram volumes muito
mais elevados, através do Proer. Mas quando se trata do Acre - que é um Estado pequeno, que tem
uma representação politica também pequena - não
se consegue nada, não se obtém nem o que está
estabelecido na própria lei, na Medidl;\ Provisória que
criou o Proer e assegurou aos estabelecimentos de
crédito, oficiais e privados, a negociação de suas dfm~.

,\

Por isso é que me insurjo veementemente contra a proposta do Deputado José Genoíno e de outros parlamentares, tentando aprovar na Câmara dos
Deputados uma proposta de emenda constitucional
que objetiva reduzir ainda mais a nossa já pequena
representação, de oito para quatro deputados.
Imagine, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, se essa proposta for aprovada! Hoje somos oito
deputados e três senadores, acompanhando o Presidente do Banco do Estado nessas negociações
junto ao Banco Central. Não estamos obtendo nada
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para recuperar aquele estabelecimento de crédito,
que é de fundamental importância para a vida económica e também para a sobrevivência social da população do meu Estado.
Enquanto isso, o poderoso Estado de São Paulo, como disse o jornal O Globo, na sua coluna económica, consegue fechar uma negociação, com a
União, envolvendo um débito de 50 bilhões de reais,
no qual se incluem os 12 bilhões para cobrir o rombo
do Banespa. Nessa fabulosa negociação, São Paulo
conseguiu empurrar para a União uma companhia
de trens urbanos, a Fepasa, por uma quantia sete
vezes superior ao seu valor. Parece incrível, mas
ninguém contestou, o que confirma a notícia: a Fepasa, que poderia ser adquirida pela iniciativa privada por 300 milhões de Reais, foi transferida para o
património da União por 2 bilhões e 100 mil Reais.
A Sr' Marina Silva - V. Ex" permite-me um
aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR - Concedo o aparte a
V. EJcll, com muito prazer.
A Sr' Marina Silva - Senador Nabor Júnior, V.
Ex" está discorrendo sobre a discriminação que, na
prát{ca, ocorre em relação aos pequenos Estados,
principalmente os da Região Norte. V. Ex" recolocou
também a discussão ocorrida na última sexta-feira
sobre a diminuição do número de parlamentares das
Bancadas da Região Norte. Na Câmara dos Deputados, existem várias iniciativas dessa natureza. Existe
essa iniciativa do Deputaçto José Genofno, que V.
Ex" acaba de mencionar, e existem outras iniciativ~
de Deputados do PMDB. Assumo o compromisso de
colocar essa matéria em discussão, para que não fique ape~ em termos especulativos - o Norte fJCa
corno "bode expiatório" de todas essas circunstân-.
ci~ -, na Bancada do PT, para que o Deputado
José Genofno torne conhecimento, inclusive, dos argumentos que estamos elencando. Sugiro a V. Exque faça o mesmo com relação aos Deputados do
PMDB que também têm iniciativas dessa natureza.
Há uma proposta de um parlamentar do PMBD, do
Estado de São Paulo, que reduz para um deputado
a representação dos Estados de nossa região. Considero essa discussão polêmica. Anteriormente, já
disse que isso não resolve o problema - isso é fazer
"tempestade em copo dágua•. Sabemos que os problemas podem ser resolvidos com outros mecanismos, principalmente, o da consciência política, a fim
de evitar a escolha de maus representantes. Todavia, algumas iniciativas práticas devem ser tomadas.
Assumo, repito, o compromisso de discutir esse assunto com o Deputado José Genoíno e acredito, que
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V. Ex", que se tem posicionado como baluarte dessa
questão no Senado Federal, irá conversar com os
Deputados do PMDB. Muito obrigada.
O SR. NABOR JÚNIOR -Agradeço a intervenção de V. Ex". Estamos falando da proposta apresentada por um Deputado do PT - mas não estrar.haria se algum Deputado do PMDB ou de qualquer
outro partido estivesse defendendo essa tese, desde
que represente São Paulo. Pois são, quase sempre,
parlamentares de São Paulo, já integrando a maior
Bancada na Câmara dos Deputados, que apresentam tais propostas. Eles sempre se unem em defesa
do mais forte e mais rico, como, por exemplo, nesse
movimento suprapartidário para aumentar a Bancada de São Paulo de setenta para oitenta Deputados
e reduzir a dos pequenos Estados, principalmente,
dos Estados do Norte.
Não me surpreende essa informação de V.
Ex". Essa luta eu já travei -e venci!- na Constituinte;
voltarei a combater, em qualquer fase e em qualquer
local, a proposta que tenta tomar ainda mais distorcido o princípio federativo, através do fortalecimento
dos Estados grandes, à custa da fraqueza dos Estados pequenos, como são os do Norte do País.
O Sr. Gilvam Borges - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR- Com prazer ouço V. Ex"
O Sr. Gilvam Borges- Senador Nabor Júnior,
congratulo-me com V. Ex" pelo pronunciamento a
respeito desses movimentos. VIVemos na Amazônia
e sabemos que, embora pobres, aqueles Estados
têm dimensão territorial muito grande. A Constituição, quando garante um número mínimo de parlamentares por unidades da Federação, é muito sábia.
Isso traz equilíbrio à Federação. Recentemente, São
Paulo também aumentou o número de sua Bancada
em virtude do aumento da ~?ulação. A região amazônica é uma das mais cobiçadas do mundo. Alguns
parlamentares, com atitudes discriminatórias, irresponsáveis, tentam reformar a Constituição modificando o número mínimo de deputado de cada Estado, que atualmente é oito. Ter um deputado federal
representando uma unidade da Federação constitui
uma ameaça Quero chamar a atenção também
para isso, porque já existem movimentos pela independência da Amazônia, e esse é um caminho muito
perigoso. Precisamos garantir a unidade, garantir a
integração do País. Esse movimento não parte somente dos Deputados. Ele existe aqui no Senado
Federal, comandado pelo Senador José Serra, um
dos líderes desse tipo de movimento de discriminação. Quero congratular-me com V. Ex" e deixar re-
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gistrado o meu repúdio dessas atitudes. Se quiserem reformular a Constituição, aí teremos que "topar
a parada". A Amazônia se articula, continuamos irmãos do Brasil - pela afinidade cultural, de língua,
etc - e vamos chamar os países mais ricos, promover um processo de integração e ter uma Amazônia
independente, se é isso o que querem. Congratulome com V. Ex".
O SR. NABOR JÚNIOR - Obrigado, Senador
Gilvam Borges. Aquela repórter repetiu um dos argumentos falaciosos que esses parlamentares usam, o
de que no Acre, no Amapá de V. Ex" e mesmo em
Roraima, por exemplo, um Deputado se elege com
pouco mais de três mil votos. Isso não é verdade! Só
para exemplificar, cito que no Acre, para garantir a
eleição, um candidato precisa ter mais de seis mil
votos, enquanto um de São Paulo precisará de trinta
mil votos. Mas ninguém tem a correção de lembrar
que para um candidato obter seis mil votos, no meu
Estado, precisará percorrer todos os vinte e dois municípios de baixa densidade demográfica e grandes
extensões territoriais; vai andar de avião, de carro,
de barco, em lombo de animal; até mesmo, em muitas localidades, irá a pé; enfrentará, além disso,
doenças graves, pouco freqüentes no Sul. A malária,
por exemplo, como é testemunha e vítima a Senadora Marina Silva, por ela afetada muitas vezes. O
mesmo ocorreu comigo por duas ou três vezes, ao
percorrer o interior da Amazônia.
Enquanto isso, um candidato de São Paulo não
precisa nem sair lia periferia do seu município, para
conseguir. trinta .mil. votos, quando tem base em Municípios do porte de Campinas, Ribeirão Preto, onde
se elegem três ou quatro deputados federais.
É preciso que a opinião pública nacional saiba
disso: para conseguir seis mil votos e chegar à Câmara dos Deputados, o candidato.do Acre tem de
· percorrer um vasto Estado, enfrentando toda sortede dificuldades, passando às vezes até fome, no interior, onde não encontra nem local para comer.
E também precisa ficar bem claro, Senador Gilvam Borges, que não somos favoráveis à formação
de um novo país arnazônico; somos visceralmente
contrários à separação da Amazônia do Brasil, até porque, nós, do Acre, somos brasileiros por opção: a nossa região era território boiMano; nós lutamos, de armas na mão, para integrá-la ao Brasil e sermos brasileiros. Não seríamos nós, agora, que iríamos concordar com o desmembramento dessa parte da Região
Amazônica, para transformá-la em um novo país.
Mas exigimos o reconhecimento, a nível nacional, da importância que a Amazônia tem para o Brasil!
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Lembro que Carajás, no Pará, é a maior reserva de minério de ferro do mundo. Lembro também a
quantidade de minérios que já foi extraída da Amazônia, o peso que a Amazônia já teve a favor da
nossa balança comercial, no fim do século passado
e no início deste, com a exportação de borracha e
de castanha. A Amazônia já deu uma grande contribuição ao País, e ainda pode dar mais. Merece, destarte, ser respeitada, principalmente por esses paulistas que querem reduzir a nossa representação na Câmara dos Deputados, aumentando a de São Paulo.
O Sr. Waldeck Ornelas - V. Ex!! me concede
um aparte?
O SR. NABOR JÚNIOR - Recebo, com muito
prazer, o aparte do Senador Waldeck Omelas.
O Sr. Waldeck Omelas - Senador Nabor Júnior, o tema que V. Ex!! traz à discussão nesta tarde
é extremamente. pertinente nesta Casa, pois é o Senado que tem que zelar pelo equilíbrio da Federação
e pelas relações federativas. É evidente que é indispensável a renegociação da divida do Estado de
São Paulo. Mas, sendo São Paulo o maior Estado
da Federação, é também o que causa maior desequilíbrio nas contas públicas dentre todos os Estados; é o que tem a grande parcela de divida mobiliária; é o que tem a maior dívida com seu Banco estadual; em suma, é o que tem as maiores mazelas que
se criticam geralmente, e que se procura impingir
aos Estados menores, sem olhar que são os maiores que dão mau exemplo em nossa Federação. Senador Nabor Júnior, V. ExB dá um enfoque diferente
e oportuno a essa questão, quando levanta o aspec·
to da representatividade politica. É preciso estarmos
atentos a isso, porque, se São Paulo já tem todo o
peso da economia, não se pode entregar a um só
Estado da Federação também o comando politico do
Legislativo. É preciso, por isso, estanhos atentos a
propostas como a do voto distrital, ainda que sob a
forma de voto distrital misto, que, por trás de si, tem
essa bandeira da correção das distorções nost desequilíbrios de representação. Há que se reconhecer
que esses desequilíbrios existem, mas exatamente
como um contrapeso à concentração da economia.
Antes, precisamos fazer uma politica de correção
dos desequilíbrios, uma politica de desenvolvimento
regional, uma política que corrija essa forte heterogeneidade que faz com que tenhamos um Brasil rico
e vários "brasis" pobres, para que, então, se possa
avançar na direção da correção e do ajuste também
da representação política.
O SR. NABOR JúNIOR- Mu~o obrigado a V. Ex!'.
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Sr. Presidente, não tenho nada contra a renegociação da dívida do Estado de São Paulo. nem a
do Banco do Estado de São Paulo. Apenas me reportei a um fato publicado pela imprensa, para demonstrar que, enquanto São Paulo consegoo renegociar, com todas as vantagens, a sua divida perante o Governo Federal, o Acre continua não conseguindo negociar a sobrevivência do seu Banco. Se
tivéssemos uma representação ainda menor, como
querem alguns representantes de São Paulo, aí é
que tudo se tomaria muito mais difícil!
Defendo a manutenção, na pior das hipóteses,
da atual representação dos pequenos Estados, de
forma a que eles tenham alguma possibilidade, mesmo que remota, de renegociar suas dividas e as dos
seus bancos estaduais, nos moldes que o Estado de
São Paulo conseguiu com a União.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Nabor Júnior, o Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente, deixa a cadeira da presidência. que é
ocupada pelo Sr. Carlos Patrocínio, ~ Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio} - Concedo a palavra à Senadora Marina Silva.
A SRA. MARINA SILVA (PT-AC. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão da oradora.} - Sr.
Presidente, Sr'!s e Srs. Senadores, mais uma vez,
quero abordar um tema, o extrativismo, que sofre o
abandono e o descaso do Governo Federal em relação à Região Norte, principalmente os Estados da
Amazônia, que ainda têm atividade extrativista muito
grande.
Há três meses, houve uma grande manifestação em Brasília, que envolveu 250 extrativistas de
toda a Amazônia, na sua maioria seringueiros. F:oi
uma manifestação contundente, mas pacffica.
Foram recebidos os seringueiros, no Salão Negro do Congresso Nacional, pelo Presidente Antonio
Carlos Magalhães, que, na oportunidade, disse estar
disposto a ajudar os extrativistas da Amazônia naquilo que dependesse desta Casa.
Em seguida, fomos recebidos pelo Presidente
Fernando Henrique Cardoso, que assumiu o compromisso de soerguer o extrativismo da Amazônia,
com uma proposta que considerei revolucionária: o
Governo brasileiro ia bancar os custos ou serviços
ambientais, porque, na verdade, o que os seringueiros, os extrativistas fazem é prestar um serviço ao
meio ambiente, na Floresta Amazônica, para todos
os. brasileiros.
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De que forma seria esse custo ambiental? Seria mediante algumas medidas de apoio à diversificação da produção, ao reincremento da produção
extrativista, a compra de utensllios de borracha para
serem distribuídos aos seringueiros, um incentivo de
produção durante três meses, çom a distribuição de
cestas básicas, a disponibilização de recursos para
as usinas de benefLciamento de borracha, para que
elas possam comprar o estoque, que não conseguiu
escoamento, existente na Amazônia, da ordem de
duas mil toneladas de borracha.
Todas essas atividades seriam da competência
do Ministério do Meio Ambiente, por meio do lbama.
De alguma forma, essas medidas complementares
estão sendo encaminhadas. Algumas um pouco devagar, outras de forma mais eficiente, mas estão
sendo encaminhadas.
O que resta, então, Sr. Presidente? A parte
mais importante e estrutural na questão do extrativismo na Amazônia, que é a idéia revolucionária, como
falei anteriormente, do custo ambiental, que é da
competência do Governo Federal - Ministérios do
Planejamento e da Fazenda - que elaboraria um projeto de lei para subsidiar a borracha natural brasilei-

ra.
Por que era fundamental essa proposta? Primeiro, porque a borracha da Malásia, como já falei
inúmeras vezes, chega ao mercado brasileiro por um
preço inferior à produzida no Brasil Enquanto a borracha da Malásia chega ao Brasil custando U$1,60,
a nossa borracha custa U$2,60. As empresas de
pneumáticos, ao comprar a borracha nacional, são
obrigadas a repassar para o produto essa diferença,
o que faz com que o produto brasileiro, produzido
pela Pirelli e outras empresas do ramo, tenha um
preço maior, o que, segundo essas empresas, faz
com que percam competitividade no mercado. A
todo momento as indústri~ de pneumáticos ameçam mudar-se para outros países do Mercosul,
como a Argentina, onde não há a obrigatoriedade de
se comprar a borracha nacional. Tal fato seria um
prejuízo para a economia brasileirá, para a geração
de empregos e para os extrativistas e produtores de
borracha.
Toda essa discussão, que contou inicialmenteespero que ainda conte - com a simpatia do Presidente da República, foi traduzida nesse projeto de lei
que está na Câmara dos Deputados. Marcamos uma
reunião com o Ministro da Casa Civil, que, por alguma razão, não pôde receber a mim e aos extrativistas do Conselho Nacional de Seringueiros, mas nomeou um técnico da sua assessoria para dialogar
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conosco. Lamentavelmente, nossas sugestões não
foram acataélàs no prO]etó de le( muito embora tenhamos dito ao Governo que, de acordo com a proposta, o cultivo seria beneficiado, ou seja, o subsídio
de R$0,72 contempla o cultivo, porque esses produzem borracha num universo completamente diferenciado. Enquanto um trabalhador do cultivo pode cortar até mil seringueiras por dia, um seringueiro, se
for um bom seringueiro como era o meu pai, só consegue cortar, no máximo, de 120 a 150 madeiras.
Enquanto os trabalhadores estão concentrados em
uma única região, com facilidade para escoar a sua
produção, os seringueiros ficam nos altos rios, em
Tarauacá, Feijó, ltacoatiara, em vários lugares da
Amazônia, sem condição de escoamento da sua
produção. Portanto, R$0,72 não chega à ponta, não
chega aos extrativistas.
E há mais ainda, Sr. Presidente. A proposta do
Governo é como se fosse um projeto autorizativo.
Vejam o que diz o art. 12:

°-

•Art. 1 Fica o Poder Executivo autorizado a conceder subvenção econômica aos
produtores nacionais e de borracha natural. •
O Governo está pedindo autorização, já que
por si mesmo não pode criar um subsídio para a borracha. No entanto, nos artigos e parágrafos seguintes não diz quando nem como vai fazer isso. É, pois,
semelhante a uma autorização que nós, Senadores
ou Deputados, podemos dar ao Governo no sentido
de apoiar a borracha da Amazônia, ou seja, se não é
dito quando nem como, é como chover no molhado.
É fundamental, portanto, que esteja escrito na
lei a partir de quando e como o Governo irá dar esse
apoio, que considero uma das propostas mais ousada que já ouvi durante os trinta anos de decadência
da.extração de bof11!c.ha na ~mazônia.
Por outro lado, na proposta que o Governo envia, a ajuda de serviço ambiental, ou custo ambiental, seria por um prazo de oito anos. Mais uma vez o
cultivo estaria contemplado, porque oito anos é exatamente o período que um seringal leva para estar
em condições de produzir e de extrair o látex. A seringa extrativista não é a mesma coisa. Uma seringueira na floresta não cresce num período de oito
anos. Não temos possibilidade de, em oito anos,
promover a diversificação da produção, de uso múltiplo da floresta. Portanto, é necessário ação diferenciada para o extrativismo em termos qe período desse subsídio. Qual o período adequado? Talvez quinze ou vinte anos. Quem entende de seringa nativa
sabe que precisaríamos de um período maior, e o

Governo, gradativamente, iria tirando esse tipo de
ajuda.
O projeto de lei ainda diz que o Governo poderá apoiar os extrativistas de acordo com um plano
social de apoio para a melhoria da condição de vida
dos extrativistas. É mais ou menos essa a idéia. É
ótimo que se tenha um plano emergenci!lt de socorro aos extrativistas, mas isso não resolve o proble·
ma. O que queremos são medidas estruturais que
possam dar cabo do grave problema que estamos
enfrentando hoje na Amazônia.
O único ponto em que o Governo é peremptório e afirma com todas as letras, no art. 82 do seu
projeto de lei, é o seguinte: "Revoga-se a Lei n2
5.227, de 8 de janeiro de 1967; a Lei n2 5.459, de 12
de junho de 1968; e o Decreto-Lei n2 164, de 13 de
fevereiro de 1967."
Todas essas leis são referentes à política de
proteção da borracha, no que se refere à regulamentação do mercado, no que se refere à Tormb. Esse é
um lobby poderoso das indústrias de pneumáticos,
que sempre quiseram derrubar essa lei.
A única coisa que o projeto de lei diz, com todas as letras, é que a partir dessa lei serão revogados todos os instrumentos de proteção à borracha
da Amazônia~ E não temos esse instrumento, não
temos uma lei que proteja de outra forma.
Não estamos defendendo que a Torrnb continue como está, até porque os seus recursos não foram investidos no extrativismo da borracha; ficaram
para custear o próprio lbama, que é um instrumento
meio e não fim. Então, nesse sentido, é muito peri·
goso que o Governo aprove esse projeto de lei amanhá, em caráter de urgência, sem ter ouvido as ponderações que estamos fazendo. Trvemos uma reunião no meu gabinete - eu, os Senadores Nabor Júnior e Jonas Pinheiro e o Deputado Confucio Moura
- exatamente para discutirmos esse~ problemas e
sensibilizar o Governo.
Sr. Presidente, quero aqui dar um teste(Tiunho.
No dia da votação da reeleição, um momento j:le tensão até para todos os setores do Governo, tive oportunidade de falar pelo telefone com o Presidente
Fernando Henrique. Sua Excelência disse que ia nos
ajudar, junto à Casa Civil e à área económica do Governo a resolver esse problema, que é fundamental
para a Amazônia.
Espero que a Casa Civil e a Liderança do Governo na Câmara dos Deputados tenham a oportunidade de conversar com o Presidente da República e
entenderem que o que está nessa lei atende a dois
segmentos. O terceiro segmento, todavia, que são

os extrativistas; ~os mais importantes desSa cadeia
produtiva para a questão do meio ambiente, não
está contemplado.
O Sr. Nabor Júnior - Permite-me V. Ex" um
aparte?
A SRA. MARINA SILVA- Ouço com prazer V.

Ex".
O Sr. Nabor Júnior - Quero parabenizar V.

Ex" pela abordagem de um tema de vital importância
para nossa região, que é a economia da borracha.
Afinal de contas, o Acre está intrinsecamente ligado
a essa atividade, porque foi colonizado graças à extração da borracha, que lhe permitiu ser incorporado
ao território nacional, oferecendo muita mão-deobra. A maioria das pessoas que trabalhavam no
Acre há 100, 70 e até 30 anos, dedicavam-se à extração da borracha - eu mesmo tenho laços muito
próximos dessa atividade; V. Ex" também.
Conhecemos o problema. Nasci em seringal,
explorei seringal e conheço seringal!
Eu disse naquela oportunidade, quando estivemos com o Presidente da República, que só via três
soluções para recuperar o setor, começando pela
garantia de crédito, coisa hoje inexistente, o que deixa o produtor na maior insegurança, sem a mínima
perspectiva de financiamento. O Banco de Crédito
da Amazônia, hoje BASA, criado em função do extrativismo da borracha, em 1942 - do qual o primeiro
Presidente foi o ex-Governador, ex-Senador pelo
Acre, Oscar Passos -, não alua mais na área, não financia praticamente mais henhum produtor de bor~
racha. ·
A segunda solução seria garantia de comercialização. Hoje, a indústríía, retraindo-se em relação à
compra da borracha da Amazônia, alega ser ela de
péssima quafidade, o que não é verdade. Se durante tantos anos essa mesma borracha foi comprada e
utilizada pela indústria de São Paulo e até por indústrias do exterior, quando não havia indústria automobilística no Brasil, não se pode vir, agora, alegar que
é um produto de qualidade.
A terceira soluÇão seria garantia de preço. Não
havendo preço compatfvel, a ninguém interessa voltar para os seringais. Hoje, Senadora- V. Ex' conhece tanto quanto eu - noventa por cento dos seringais
estão totalmente despovoados por falta de uma política consistente, como diz V. ExA. O Governo Federal concordou em quebrar o monopólio da borracha,
em 1967, no Governo Castelo Branco, quando o então Deputado Federal Roberto Campos era o Ministro do Planejamento, e a partir daf começou a haver
o débâcle da economia da borracha. Hoje, para re-
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cuperar a força do setor, é preciso restabelecer esses três requisitos que havia anteriormente: crédito,
garantia de comercialização e preço compatível.
O Governo está na obrigação de encontrar mecanismos para assegurar essas.:tres 'tondições, essenciais para recuperar o setor df;l borracha na Amazônia. É a minha opinião.
A SRA. MARINA SILVA- Agradeço o aparte
de V. Exl', que junto comigo tem trabalhado essa
questão, bem como os Senadores Jefferson Péres,
Jonas Pinheiro e aqueles que têm identificação com
as questões ligadas ao extrativismo; sabemos que
temos a simpatia de todos.
Ainda há pouco telefonei para o Senador Elcio
Alvares no seu Estado e pedi a ajuda do Lfder do
Governo no Senado para que mais uma vez o santo
nome dos seringueiros não seja usado em vão para
atender a outros interesses, porque não nos importamos. O problema da indústria de pneumáticos deve
ser resolvido assim como o do cultivo também; afinal
de contas, não queremos que eles se retirem do
Brasil para a Argentina; Mas queremos, acima de
tudo, porque aí está embutido um valor fundamental,
que é a idéia do custo ambiental, a preservação do
meio ambiente da Amazônia, dos seus ecossistemas, da sua biodiversidade, pois é pelo extrativismo
que se sustenta toda essa questão do meio ambiente. Então, se esses não forem contemplados estaremos chovendo no molhado.
Em que a indústria de pneumáticos é atendida? Já falei. O cultivo também, porque eles estarão
tendo uma ajuda. No caso -da revogação da
TORMB,Taxa de Organização e Regulamentaçao da
Borracha, o lbama vai perder uma fonte de receita;
mas, nesse caso, é um problema de Governo que
pode ser articulado, até porque ela não era aplicada
no extrativismo, na melhoria pa ilossa produção, na
melhoria da qualidade técnica\ e assim por diante.
A diferença é que, se antes a indústria de
pneumáticos era obrigada a comprar por um preço
maior e repassar para o produto, 4gora quem vai
bancar essa diferença é o contribuinte, e a indústria
não é obrigada a repassar para o produto; portanto,
não tem problema de competitividade; nesse sentido, eles estão contemplados. No caso dos extrativistas, não são contemplados porque não terão acesso
a um preço melhor, a partir desses 72 centavos de
real, e quem for comprar borracha no Rio Envira, no
Rio Moa, no Rio Tarauacá e no Rio laco, não encontrará um melhor preço, porque o Governo brasileiro
está dando 72 centavos de real. As famílias continuarão vivendo em condições de miséria.
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O que está faltando na lei que poderá ser aprovada amanhã? Espero que essa lei seja aprovada
com as modificações que estamos propondo. Estamos tentando convencer o Governo de que essas
modificações são importantes. Primeiramente, é preciso tratar de forma diferenciada o extrativismo na Amazônia; 72 centavos de real para o cultivo e um real
para o extrativismo. Isso não é muito se o Governo
bancar essa diferença nos termos que estamos propondo, considerando todas as vantagens que teremos
com relação à preservação do meio ambiente.
Por acaso as pessoas acham que vamos convencer os seringueiros a continuar vivendo nas condições de miséria em que estão vivendo e que vamos preservar a Amazônia sem vender madeira,
sem fazer pesca predatória, sem caçar para vender
a caça e sobreviver de alguma maneira? Pelo contrário, as pessoas querem sobreviver e, às vezes,
buscam essa sobrevivência valendo-se de mecanismos piores do que os que mencionei, como o famigerado tráfico de drogas, que é uma ameaça permanente nessas regiões afastadas da Amazônia.
Fazemos urna outra proposta: incentivar a
modernização da atividade extrativista da borracha e
de seus produtos associados. Como se daria essa
modernização? Já falamos inúmeras vezes que está
em curso um processo de diversificação da produção, de implementação dos sistemas agroflorestais,
como o consórcio de algumas culturas perenes,
como o cacau, a pupunha, o abiu, o cupuaçu e tantas outras frutas, ó próprio bacuri de que se faz um
sorvete fantástico e tem mercado garantido. Isso
tudo seria associado a algum tipo de benefiCiamento
prévio, uma pequena agroindústria, para que pudéssemos colocar os nossos produtos no mercado internacional, onde existe urna demanda muito forte para
receber esses produtos.
Ainda há pouco fui instada pelo instituto de comércio italiano que me pedia que indicasse dois ou
três empresários da Amazônia que praticassem atividades sustentáveis para fazerem urna exposição na
Itália, urna vez que há pessoas interessadas em
nossos produtos, desde que preenchessem esses
pré-requisitos.
Pensando bem, não indiquei nenhum. Primeiro,
porque não tinha a certeza de que suas atividades
eram sustentáveis. As que conheço que são sustentáveis não passavam nos critérios dos expositores,
porque queriam um volume de produção e uma determinada constãncia em termos de produtividade.
Isso, aqueles que trabalham alternativamente não
podem oferecer.
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O Sr. Ademir Andrade - Permite-me V. Ex"
um aparte?
A SRA. MARINA SILVA- Com prazer ouço V.
Ex"
O Sr. Ademir Andrade - Eu gostaria de compreender o tema. Não ouvi todo o discurso de V. Ex"
mas, sei que recentemente, tanto o Presidente da
República com o Presidente do Senado receberam
os seringueiros da região de V. Ex", e a nobre Senadora esteve à frente de todo esse movimento. Àquela altura, V. Ex" demonstrou certa satisfação com os
compromissos assumidos pelo Presidente da República no sentido de ajudar esses seringueiros. Quero
manifestar a minha total concordância com V. Ex"
quando diz que, qualquer custo ainda é pequeno
para se manter o extrativismo na Amazônia, porque
o extrativismo realmente preserva, principalmente
quando associado a um plano de aplicação do plantio de frutas regionais, como propõe V. Ex". Senadora Marina Silva, estou tentando compreender, porque parece que o Governo, pelo meu entendimento,
tomou uma decisão, por intermédio de um projeto ou
portaria -pediria a V. Ex" que explicasse melhor-,
de subsidiar a compra da borracha produzida na
Amazônia Parece-me que esse estímulo dado pelo
Governo pode ser bom para quem cultiva a borracha, mas não é sufiCiente para quem extrai a borracha. V. Ex" está propondo um acréscimo ao extrativismo. Eu gostaria de saber como podemos ajudar
na concretização desse projeto. Como diferenciaríamos aquele que obtém a borracha através do extrativismo daquele que cultiva a borracha? Como a indústria ou o Governo poderia diferenciar para dar um
incentivo maior a quem extrai e menor a quem cultiva? Como isso funcionaria? Nossa intervenção é no
sentido de colaborar, compreender. e nos somar à
manifestação e a preocupação que V. Ex" sempre
tem demonstrãdo nesta Casa.
1
·
A SRA. MARINA SILVA- Senatlor Ademir Andrade, agradeço a V. Ex". Tentando responder as
questões colocadas, o que o Governo está propondo, a idéia, o prir.cípio é excelente. Pela primeira
vez, um Governo resolve bancar o custo ambiental,
da mesma forma como bancamos a saúde, a educação etc. Só que é insuficiente o que foi proposto na
lei. Por quê? Porque ele revoga um instrumento legal que protege a borracha natural e,' no seu lugar,
oferece um outro que não está de acordo com a realidade.
Para o cultivo, contempla-se, por quilo, 72 centavos de reais; para a indústria de pneumático, idem;
para o extrativismo, isso não ocorre. O que propo-

..~

519

mos é um preço diferenciado. Como seria feito? Mediante certificação de origem: toda a borracha da
Amazônia seria certificada por um selo verde - seja
como for-, e o Governo bancaria uma diferença não
muito afta e tampouco difícil, porque a borracha de
cultivo praticamente não existe na:-lli.Õiazônia, tendo
em vista a impossibilidade de seu desenvolvimento
por diversas pragas e mesmo por questões climáticas. Isso é possível no Sul e Centro-Sul do País. Assim, propomos essa diferenciação, como a criação,
pelo Governo, de uma espécie de fundação, que teria um fundo na ordem de 30 milhões de reais por
ano, para que houvesse a diversificação e modernização do extrativismo da Amazônia. Alguns setores
do Executivo pensam que pedimos esmola e dizem
que a cifra é astronômica. Não é verdade! Para que
se tenha uma idéia, há 50 mil famílias de extrativistas em toda aquela região, mesmo com toda, essa
desgraça ocorrida no Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso. Um levantamento feito
pela Universidade de Brasília mostra que este é o
pior momento do extrativismo naquela região, não se
comparando ao Governo José Samey - quando houve um_ pequeno crescimento - e aos Governos Itamar e Fernando Collor. Agora, estamos na lona
À Zona Franca de Manaus o Governo concede
R$2 bilhões, 663 milhões por ano. Isso o Governo
não acha complicado. Entretanto, quando pedimos
R$30 milhões para 50 mil famnias, famfiias essas
que tomam conta de 50% do território nacional, o
Governo acha que estamos pedindo muito. Eu considero que estamos pedindo muito pouco.
Se formos colocar na ponta do lápis o que está
sendo preservado estrategicamente, ou seja, a biodiversidade amazônica e o próprio banco de gennoplasma da seringa, que é único no mundo, único no
Planeta, verificaremos que isso énàda.
Quero convencer o Governo de que essa proposta seria estrutural. Com a criação de uma fundação e a alocação desses recursos, não precisaríamos fJCar mendigando dinheiro do Governo Federal.
Teríamos condição de capitalizar esse fundQ por
meio de agêr.cias financiadoras internacionaiS. Se
ele for gerido de maneira eficiente por pessoas _gom- petentes, essa será a resposta para a questão do
custo ambiental. Com certeza, pessoas do prestígio
do Frei Moacyr Grechi e do Padre Paulino, conhecido no mundo todo, e membros do Movimento do
Conselho Nacional dos Seringueiros apoiarão à proposta. Não com a mesma projeção, eu mesma estaria disposta a buscar apoio para o fundo.
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Queremos que o Governo nos dê os instrumentos e recursos, para mostrar ao Brasil e ao mundo que o Governo se preocupa com a Amazônia, em
vez de apenas apenas contemplar uma meia dúzia
_Qg,J*Ilpresários. A Zona Franca de Manaus é muito
importante para o Estado do Amazonas e para a
Amazônia, mas, em momento algum, pode sua importância ser equiparada ao que representa social,
ambiental e culturalmente, pela diversidade cultural
que existe no meio dela, a nossa floresta. Quase
nada representa se pensarmos naquelas mais de 50
mil famílias que ainda vivem heroicamente do extrativismo.
Creio que as propostas que estamos oferecendo ao Presidente da República são um presente dos
que chamam de Oposição. Eu só queria que a área
económica do Governo tivesse sensibilidade para
entender o quanto isso seria benéfico para a Amazônia. para o Brasil e para o mundo.
Para concluir, informo que acabei de falar com
o sociólogo Wilmar de Farias. Como ele é assessor
do Presidente e tem mais acesso aos integrantes do
setor económico do Governo, tentei ver ser ele pode
fazer esse trabalho de sensibilização, para que possamos dar a resposta adequada no momento adequado. Será votado o projeto amanhã. E, se for votado nos termos que aqui está, vou entender que o
Governo atendeu apenas ao lobby da indústria de
pneumáticos.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patroclnio)- Concedo a palavra ao nobre ~enador Gilvam Borges.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador. ) Sr. Presidente, Sr4s e Srs. Senadores, um dos sintomas mais pungentes da crise social brasileira, que
dá bem a medida do longo caminho a ser percorrido
na~usca da cidadania e dai dignidade humana. é a
situação dos nossos presos à dos nossos presldios.
O último çenso penitenciário realizado pelo Ministério da Justiça no ano passadq revelou dados
estarrecedores. Tome-se o exemplo de São Paulo, o
"Estado eccinomic8mente mais desenvolvido da Federação, onde, dos·cerca de 21 mil presos em delegacias de policia; quase 16 mil- mais da metade- já
foram condenados pela Justiça. Dessa forma, en·
contram-se em situação irregular fora do sistema penitenciário.
Conclui também o censo penitenciário que o
déficit no sistema carcerário nacional é de 72 mil vagas, o que faz com que 40% dos 150 mil presos recenseados pelo Ministério da Justiça em todo o Pafs
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estejam amontoados em cadeias públicas, com 31
mil deles já condenados pela Justiça.
Essa carência de vagas no sistema penitenciário brasileiro força milhares de presos, muitas vezes
condenados a regime aberto ou semi-aberto, a suportarem condições Cfe vida quase ánimalescas, em
xadrezes superlotados, onde é comum a prática de
revezamento na hora de dormir.
A CNBB, ao encetar em muito boa hora a
Campanha da Fraternidade deste ano, sob o tema
"A Fraternidade e os Presos", apurou que o espaço
físico onde deveria haver um preso conforme padrões internacionais abriga em média até quatro .
Na Prisão Feminina de Monte Mor, município
da região de Campinas, cada detenta ocupa 45 cen·
tímetros de espaço ffsico.
O resultado desse quadro caótico de superlotação dos presfdios são as freqüentes fugas e rebefiões.
Em 1994, ocorreram 3.131 fugas, com a média
de 8,5 presos fugindo a cada dia.
As rebeliões, nesse mesmo ano, chegaram a
33, e, a cada rebelião, perdem-se inúmeras vidas
humanas, além das depredações, com o que se perdem ainda mais lugares nas celas, já tão insuficientes.
Ao que tudo indica, porém, a falência do sistema carcerário, já admitida há muito pelas autoridades, não cessa de agravar as suas condições, haja
vista que, no corrente ano, apenas em São Paulo, já
foram registradas 42 rebeliões e motins.
Outra informação bastante interessante, divulgada pelo referido censo, é a de que nada menos
que 51% da população brasileira cumpre pena por
prática de pequenos delitos contra o patrimônio.
Portanto, a maioria dos detentos no Brasil poderia perfeitamente estar cumprindo penas alternativas, com prestação de serviços à comunidade, ao
invés de estar encarcerada como bicho. E não é por
falta de lei que isso não acontece, já que a Lei de
Execução Penal em vigor faculta ao juiz da execução a.adoção dessas penas em substituição a regimes de reclusão.
Assim, vê-se que o problema carcerário brasileiro, além de sua face administrativa, caracterizada
pela falta de recursos para propiciar condiçõe~ dignas aos presos, tem uma face jurisdicional, verificada na pouca aplicação de um recurso punitivo muito
mais racional e humano e já disponfvel no ordenamento jurfdico, que é a pena alternativa.
A modema doutrina criminal tem assentado o
conceito de que as prisões devem ser reservadas
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exclusivamente ao abrigo de infratores violentos e
que se constituam em ameaça real ao convívio social. Esta seria, talvez, uma boa receita para o problema penitenciário nacional: encarcerar menos,
aplicar mais as penas ressocializantes e, com isso,
economizar recursos até mesmo para ii!Umentar a
capacidade instalada do sistema, dando mais dignidade ao detento.
No entanto, enquanto a solução ideal não chega, seja por falta de recursos, seja por falta de vontade política, é preciso tomar medidas de emergência, que, pelo menos, atenuem os contornos tão duros da situação atual dos apenados.
Nesse sentido, o Governo Federal, no ano passado, concedeu um indulto mais abrangente que o
costumeiro indulto de Natal, alcançando cerca de 15
mil pessoas. Criou, com isso, certa polêmica, mas
mereceu afinal a simpatia dos que reconhecem o colapso do sistema penitenciário do País.
Não é possível, a pretexto de aguardar a solução ideal e definitiva para o problema, continuar-se a
fechar os olhos a pretexto de aguardar a solução
ideal e definitiva para o problema, continuar-se a fechar os olhos à superlotação das cadeias que tornam subumano o cotidiano dos presidiários brasileiros.
Esses presidiários literalmente apodrecem em
cárceres infectes, submetidos a toda espécie de violência ffsica e moral e expostos a graves doenças
contagiosas, endêmicas, a exemplo da maior peste
de nosso tempo, a impronunciável AIOS.
Medidas, ainda que paliativas, não podem mais
ser proteladas, sob pena de a falta de iniciativa das
autoridades levar a situações de completo desrespeito aos mais elementares direitos humanos.
A inércia oficial diante do assunto levou ao episódio surrealista noticiado pelo jornal O Estad_o de
S.Paulo, em 1995, quando, em So~, os presos
começaram a se cotizar para pagar a fiança dos que
eram levados à cadeia por crimes afiançáveis e sem
dinheiro para comprar liberdade, como forma; de evitar a superpopulação das celas. Que tristeza!·
Diante desse quadro, todos nós, que temos
responsabilidade politica, hão podemos furtar-nos à
tentativa de oferecer sugestões para minorar esse
problema.
Para tanto, apresentamos, há dois dias, uma
modesta contribuição, na forma de um projeto de lei
que altera o requisito temporal para a progressão
das penas privativas de liberdade.
Hoje, é preciso que se cumpra um sexto da
pena para que haja a transferência para regimes
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menos rigorosos, e nossa proposta é que se reduza
esse requisito temporal para um décimo do total da
pena.
Igual benefício pretende-se estender também
às autorizações para saídas temporárias dos detentos para fins previstos na Lei de Execução Penal, diminuindo-se a condição temporal para sua concessão também de um sexto para um décimo da pena
cumprida.
Além disso, atribui-se ao Juiz da execução e
seus auxiliares técnicos - psicólogos, psiquiatras e
assistentes sociais-, membros da chamada Comissão Técnica de Classificação, o mister de não apenas controlar as atividades do sentenciado quando
do seu comparecimento obrigatório ao juizo, mas
principalmente de envidar esforços no sentido de
ajudá-lo a obter colocação no mercado de trabalho,
facilitando sua integração ao convívio social.
É uma forma de comprometer o órgão jurisdicional responsável pela execução da pena com a
ressocialização do condenado e não somente com o
controle e fiScalização da licitude da sua conduta
fora do estabelecimento prisional.
O presente projeto ressalva do beneficio apenas os chamados crimes hediondos, que, pela sua
natureza altamente reprovável e pela sua relativa raridade em relação ao montante de tipos penais responsáveis por pena de reclusão, não comprometem
estatisticamente a intenção desta iniciativa legislativa de tomar mais suave ou, no mínimo, menos cruel
a situação de superpopulação absurda e desumana
dos cárceres brasileiros.
Contamos, por isso, com o apoio de nossos
pares, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, para a
aprovação do presente projeto.
A Sr' Benedita da Silva - V. Ex& me permite
um aparte, nobre Senador Gilvam Borges? .
O SR. GILVAM BORGES • Pois não, nobre
Senadora Benedita da Silva.
A Sr' Benedlta da Silva - Senador Gilvam
Borges, estou atenta ao pronunciamento de V. Ex&.
Quero parabenizá-lo pela iniciativa, pois é preciso
coragem, na cultura introjetada da sociedade brasileira, para apresentar projetes dessa natureza; Às
vezes não somos bem interpretados. A CNBB, ao
lançar sua campanha, deu-nos também um instrumento a fim de que pudéssemos contribuir para
que o Executivo tivesse uma salda para a seqüência de atrocidades ocorridas nos presídios ab;:motados de nossos Estados. E V. Ex", com propriedade, coloca o tema e apresenta sua contribuição nesse processo. Há algum tempo, e da tribuna também,
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como V. Ex" faz hoje, fiz um pronunciamento falando
a respeito da morosidade do Judiciário, do sistema
penitenciário brasileiro, sistema praticamente falido,
que não recupera e onde a ociosidade está, onde
doenças e tantas outras situações acontecem, e até
o órgão passa a sofrer uma séri~ de pressões, de irregularidades; enfim, acaba sendo mais uma fábrica
de fazer marginais do que um espaço para recuperar
o ser humano. E é preciso que entendamos que
existe a chamada pena de reintegração, que são
projetas visando justamente a abrir esses presídios,
para que possam essas penas ser cumpridas fora
do presídio - se não forem penas graves - e que possam os detentos também prestar um serviço à comunidade, como V. Ex" enfatiza. Estou solicitando,
Senador Gilvam Borges, que a Comissão de Justiça
do Senado Federal, juntamente com a Secretaria de
Direitos Humanos do Ministério da Justiça promovam um grande seminário a respeito das iniciativas
governamentais nesse sentido e das iniciativas do
Congresso Nacional em relação a essa matéria.
Têm chegado contribuições. A que chegou até ao
meu gabinete não foi apenas minha idéia; teria tido,
como assistente social; do ponto de vista jurídico de
contribuições que as OABs têm dado e outros selares da sociedade e do mundo jurídico, poderíamos
fazer esse seminário, aproveitar todas essas contribuições, inclusive a de V. Ex!!, para que tivéssemos
verdadeiramente um plano de ação quanto à população carcerária e à recuperação e reintegração dessas pessoas que, por conseqüência de dificuldades
na vida, passaram alguns anos no presídio. Quero
mais uma vez parabenizar V. Ex!! por essa iniciativa
e dizer que ela se somará, sem dúvida, a tantas outras que esta Casa tem. Vamos recuperar, a partir
desse seminário, o interesse mais geral, fazendo
que o Congresso promova esse debate e o Governo
aproveite a iniciativa de V.
Muito obrigada.

Exf·

O SR. GILVAM BORGES- Agradeço o aparte

de v. ExJI.

Sr. Presidente, quero alertar cl Presidente da
República e o Ministro da Justiça, Senador lris Rezende. Observamos pelos meios de comunicação,
assistimos a essa grave crise, que é uma panela de
pressão. Não vemos iniciativas do Governo no sentido de tomar medidas concretas para amenizar essa
situação tão diffcil e crítica de seres humanos que
estão lá, muitos deles, a grande maioria sem terem
cometido crimes hediondos, ou seja, crimes violentos. As penitenciárias e as delegacias superlotadas,
motins estourando em todo o território nacional de
norte a sul deste País, com repercussão na mídia
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nacional. Essa imagem é vergonhosa para o nosso
Pais!
Acredito que o novo Ministro da Justiça, Senador lris Rezende, não só por seu lado teórico mas
por sua sensibilidade política, como um homem de
prática, de ações concretas, objetividade, possa basear algumas alternativas para amenizar esse problema.
Sabemos que o problema é muito mais profundo, Sr. Presidente, e que passa por uma reforma do
Judiciário, onde se faz necessário o pagamento de
justos salários aos nossos juízes, para podermos cobrar seriedade, uma Justiça isenta, séria.
Por que os homens que aluam nos Poderes
constituídos vivem com míseros salários?
A imprensa a eles sempre faz as acusações. indevidas. Temos que dar as condições devidas para
instrumentalizar o trabalho desses servidores, seja
no Judiciário, seja no Executivo ou no Legislativo.
Sr. Presidente, a corrupção grassa em nosso
País, e não se pode dar crédito à Justiça, pois os
nossos homens do Judiciário estão totalmente desmotivados e uma grande parcela desmoralizada.
Observamos hoje, Sr. Presidente, os sucessivos escândalos no Congresso Nacional. Qual é o
problema do Pafs? É a crise moral. Por onde podemos começar urna ampla reforma, Sr. Presidente?
Estamos vendo a causa, não estamos observando
os efeitos em todo ,o País.
É preciso que o ~residente da República, juntamente com o seu Ministro da Justiça, junte-se à
mobilização dos segmentos da sociedade civil organizada, corno falou há pouco a nossa nova escritora,
a Senadora Benedita da Silva, que publicou um livro
recentemente, para avançar ne~ questão.
Apresentei aqui um projeto sobre planejamento
familiar, ein que preconizo a necessidade de trabalhar as escolas públicas e privadas, para que os jovens a partir da 7& série tenham melhores .condir;;ões.
O nosso sistema penitenciário é uma fábrica de
marginalizados, onde seres humanos são tratados
como dejetos.
Não podemos só trabalhar os efeitos. As meãtdas não podem ser paliativas, Sr. Presidente. Tenho
como exemplo um fato concreto: o então Governador de Goiás, lris Rezende, construiu, em pouco
dias, se não me engano, mais de dez mil casas.
Acredito na força de trabalho do Ministro da Justiça
para que se reverta essa situação dos presidiários.
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O Sr. Ademir Andrade - V. Exª me concede
um aparte, Senador Gilvam Borges?
O SR. GILVAM BORGES- Concedo um aparte ao nobre Senador Ademir Andrade.
O Sr. Adem ir Andrade - Senador ,Gilvam Borges, V. Ex" afirmou que os funcionários ligados ao
Poder Judiciário estão desmotivados. Imagine V. Ex"
que esses funcionários, juízes, desembargadores e
ministros são os mais bem aquinhoados desta nossa
Nação! São os que ganham os maiores salários, os
que têm os maiores privilégios! Pouco menos do que
esses têm os funcionários do Poder Legislativo. Se
eles estão insatisfeitos, imagine V. Exª os funcionários do Poder Executivo, que são a grande maioria
desta Nação!
O SR. GILVAM BORGES- No geral.
O Sr. Ademir Andrade - No geral não. São
bem diferentes, Senador Gilvam Borges. Se V. Exª
fizer uma equiparação com o que ganha um funcionário do Poder Judiciário e o que ganha um funcionário do Poder Executivo perceberá que a diferença
é simplesmente astronômica. Os funcionários, juízes
e desembargadores dos tribunais deste País são altamente privilegiados diante dos funcionários do Poder Executivo. Portanto, se eles estão insatisfeitos,
imagine o resto desta Nação! O Governo está a dever à Nação o que V. Ex" reclama dessa tribuna O
Presidente tem dito que faz privatização para cuidar
de segurança. da educação e da saúde. Vejo Sua
Excelência fazer privatização para privilegiar o poder
econômico e para pagar serviços da dívida, que está
engordando mais e mais o bolso dos banqueiros nacionais e internacionais. Não vi nenhuma ação, principalmente no setor da segurança pública Seria
bom que Sua Excelência andasse por outros países
do mundo e percebesse os exempl~ que existem lá
fora Entre os países da Europa e da nossa América
Latina há um que pode servir de exemplo nesse setor. Twe oportunidade de visitar Cuba, durante 40
dias, e conhecer cerca de seis presídios. Em primeiro lugar, temos a impressão de que não estamos
num presídio e, sim, numa indústria porque é um
segmento industrial que, ali, está funcionando. "São
máquinas e máquinas trabalhando e peSsoas e, não
se percebe que se está dentro de uma prisão. Era
isso que o Governo brasileiro teria que instituir no
nosso País. E o Presidente da República teria que
conversar menos e realizar mais. Essa história de
que dinheiro de privatização está indo para a segurança tem que se tomar realidade. Estamos querendo que as penitenciárias brasileiras sejam um local
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de trabalho e de recuperação do preso e não o que
estamos a assistir em nosso País.
O SR. GILVAM BORGES- Agradeço o aparte
de V. Ex". É uma covardia o nobre Senador comparar Fidel Castro com Fernando Henrique. Fidel Castro é um ditador e está com um sistema obsoleto.
O Sr. Ademir Andrade - Mais sensibilidade. O
nobre Senador tem que deixar o radicalismo e passar a ver as coisas.
O SR. GILVAM BORGES - Visitou V. Ex" seis
presídios em Cuba e trouxe-me um exemplo que,
realmente, não compensa. Aqueles funcionários que
lá estão são para os turistas ver; são funcionários do
Fidel Castro porque, com certeza absoluta, ele manda matar a maioria dos presos. Como turista, em
Cuba, V. Ex'! foi enganado. Cuba é um fracasso.
O Sr. Ademir Andrade - Não tenho culpa da
visão reacionária de V. Ex"
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Lembro ao Senador Gilvam Borges que o tempo de
V. Ex" expirou há três minutos e quarenta segundos.
A S,.. Marina Silva - V. Ex" concede-me um
aparte, Senador?
O SR. GILVAM BORGES - Concedo o aparte
à Senadora Marina Silva, pedindo a S. Ex" que seja
breve para que eu possa encerrar.
A S,.. Marina Silva - Agradeço a aquiescência
da Mesa, apelando para a lei Simon. O Senador Pedro Simon sempre consegue um pouco mais de tempo. Falar de direitos humanos daqueles que estão à
margem da sociedade é' muito difícil. A Senadora
Benedita da Silva diz que é preciso muita coragem.
Realmente, a sociedade, muitas vezes, entende de
forma errada as contribuições dadas quanto ao tratamento dessas pessoas como seres humanos, muito
embora tenham cometido atrocidades no convívio
cõin a sociedade. Tenho o exemplo do. meu Estado,
onde o Bispo Dom Moacyr Grechi tem a preocupação, através da Pastoral Operária, de levantar esses
questionamentos e dar algum tipo de colaboração.
Sempre que alguma atrocidade é cometida, a S.
Revm• é atribuída à pecha de que a culpa é daqueles que defendem direitos humanos para bandidos.
Temos inúmeros exemplos dessa natureza. Creio
que no dia em que tivermos uma sociedade que
acompanhe com maior interesse a informação, esses processos que estão acontecendo de desumanização daqueles que deveriam ser recuperados dentro das penitenciárias, poderemos ter outra resposta.
Hoje, além da ineficiência do Poder Público, ainda
contamos com a conivência da sociedade, que acha
que bandido deve ser tratado como uma pessoa irre-
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cuperável, o que faz essas pessoas piores do que
aquelas que entraram nas penitenciárias. O problema da população carcerária no Brasil chega ao absurdo. Não comentarei comparações feitas anteriormente, mas creio que nosso País tem um dos piores
tratamentos a essa população e 'IJm dos piores programas de recuperação, mesmo em comparação
aos países em desenvolvimento.
O SR. GlLVAM BORGES • Agradeço o seu
aparte, ao ilustre Presidente e a todos os Senadores, principalmente ao Senador Ademir Andrade,
que nos deu contribuição muito importante. De qualquer forma, gostaria de dizer a esse conterrâneo e
amigo, respeitado por todos pela sua combatividade,
que quando voltar a Cuba fique atento, porque Rdel,
com certeza, enganou V. Ex": ao pensar que visitava
presídios, V. Ex", na verdade, visitava fábricas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. ADEMIR ANDRADE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra, para uma comunicação inadiável, ao Senador Ademir Andrade.
O SR. ADEMIR ANDRADE (BLOCOIPSB-PA.
Para uma comunicação inadiável. Sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, em função do tema hoje em debate sobre a criação de emprego em nosso País, tenho a dizer de visita recente
que fez o Presidente da CUT, Vicente Paulo da Silva, ao Presidente Fernando Henrique Cardoso, levando uma proposta para aumentar nossa quantidade de emprego. Essa proposta analisa a redução da
jornada de trabalho de maneira sucessiva, passando
inicialmente para 40 horas; em 2002, para 36 horas
e, em 2008, para 32 horas semanais. Houve, por
parte do Presidente, aquiescência ou concordância
com esse projeto. O Presiden,te da CUT esteve tat,,_
bém na Comissão de Assuntos Sociais, presidida
por nós nesta Casa, e nos deixou uma cópia do seu
projeto, do seu entendimento e da sua forma ~e aumentar a oferta de emprego no nosso: Pafs.
Posteriormente a isso, essa questão tem sido
levantada pelo próprio Governo. Outras centrais sindicais têm se manifestado a favor dessa proposta e,
por todas essas razões, decidimos apresentar um
projeto de lei que, pelo menos de maneira inicial - e
para que tenhamos a primeira experiência -, reduz a
jornada de trabalho, no Brasil, de 44 para 40 horas
semanais e para 8 horas por dia. É uma modificação
que estamos propondo à CLT. Há uma justificativa
bastante coerente nesse projeto. Aproveitamos 9rande parte do trabalho apresentado pela Central Unica
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dos Trabalhadores e esperamos que esse projeto tenha tramitação nesta Casa.
Acreditamos que esse deba>e que está ocorrendo fora do Congresso Nacional, entre as centrais
sindicais e os representantes do Governo, especialmente do Ministério do Trabalho, deva vir para o
Congresso Nacional, que é o local exato para esse
debate. Esperamos que isso aconteça com a apresentação do projeto que fazemos hoje nesta sessão
do Senado Federal.
Finalizando, Sr. Presidente, quero dizer ao
querido amigo Senador Gilvam Borges que seríamos
incapazes de nos deixar enganar. O Senador Gilvam
Borges tem uma visão extremamente conservadora
de qualquer processo político; tem aversão ao socialismo; S. E:x" é um capitalista empedernido, e é natural que tenha suas posições contra o Presidente RdelCastro.
O Presidente cubano é um homem que admiramos, e, a despeito de todos os defeitos que possa
ter e de todas as críticas que a ele se possam fazer,
a medicina em Cuba é uma das mais elogiadas do
mundo, além de em Cuba não existir analfabetismo
de espécie alguma. Cuba consegue dar a seu povo
um nível razoável de vida, principalmente para aqueles que não andam bem com a sociedade e cometem crimes; mas mesmo esses, ao pagarem por
seus crimes, têm lugar para se recuperar e para se
refazer, com a possibilidade de voHarem a ser cidadãos, o que infeliZJ;I'lE!nte não acontece em um País
com um Presidente inteligente, preparado e avançado corno o nosso. O nosso Presidente da República,
nesse ponto, precisa tomar lições do Presidente de
Cuba.
·
Muito obrigado.
. O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da
Silva.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (Bioco-PT-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr's e Srs. Senadores, a visita ao Congresso Nacional da comissão do Movimento Pró-RoyaHies, composta por Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais e coordenada pelo
Vereador do Partido dos Trabalhadores, Antônio
Carlos Rangel, na primeira semana de maio, em
busca de apoio para aHerar o Projeto de Lei n2
2.142/96, que ora tramita no Senado Federal foi muito significativa. O projeto objetiva aumentar o percentual dos royaltles não somente para os Municípios produtores de petróleo do Estado do Rio de Ja-
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neiro, mas também aos cerca de 600 Municípios
produtores em todo o País.
Uma discussão sobre os royalties é da maior
importância, devido às disparidades que ocorrem
hoje com esses municípios produtores .do petróleo,
em especial os do Estado do Rio de Janeiro, responsáveis, em 1996, por 75% da produção.' O Município
de Campos é o primeiro grande exemplo. O petróleo
produzido em sua bacia, que sustenta 60% da produção nacional, além de ser um património não-renovável bastante precioso, é trocado por royalties
insignificantes da ordem de 5%. Além de inúmeros
prejuízos, o próprio município abriga um dos maiores
bolsões de pobreza da região.
Esse projeto de lei tem uma enorme relevância, uma vez que dispõe sobre política energética
naciona~ atividades relativas ao monopólio do petróleo e do gás e institui o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo,
bem como traz outras providências para o setor.
Segundo dados do Minist~rio da Ciência e Tecnologia, o Estado do Rio de Janeiro produz 160 milhões de barris de petróleo. Entendo que a participação do Estado na tributação do petróleo por meio do
imposto sobre a "renda diferenciada" é uma prática
internacional, o que toma público o destino dessa receita e corrige distorções. Nessa batalha, a revisão
dos royalties de 5%, conforme prevê a Constituição,
para o patamar de 1O% em benefício dos Municípios
produtores de petróleo é justa e necessária.
Reconhecidamente, o Rio de Janeiro é um pólo
de excelência nas áreas científica, cultural e tecnológica, capaz de estimular o desenvolvimento econõmico do Estado e do País.
Devido à posição que o Rio de Janeiro desempenha na indústria petrolífera nacional, nada mais
justo que a regulamentação desse·projeto dentro de
viabilidades que atendam às nece~idades do Estado, em especial, dos Municípios produtores. .
O Projeto de Lei 2.142196 prevê, no caput do
art. 47, elevação do percentual de 5% para 1001o. Entretanto, o§ 12 desse artigo deixa aberta a possibilidade do não-pagamento dos mesmos pelas empresas que operam na Bacia de Campos, além de outras bacias sedimentare~ do Território Nacional, alegando "riscos geológicos" e outros "fatores pertinentes•.
Outra preocupação, contida no art. 50 desta lei,
é a caracterização dos •royalties especiais", com
pagamento de uma "participação especial" em casos
de •grande volume de produção" ou de "grande rentabilidade". Lamentavelmente, o projeto não especifi-
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ca valores, nem data de pagamento, o que joga a
questão para uma indefinida regulamentação em decreto presidencial. Há, neste contexto a necessidade
de uma clareza do texto para que sejam definidos os
benefícios ou, por que não dizer, os direitos, já que
se trata do pagamento destes royalties.
As reivindicações do "Movimento Pró-Royalties•, tanto para o Rio de Janeiro quanto para os demais municípios produtores de petróleo, é uma reivindicação justa dos benefícios decorrentes da exploração dos recursos naturais, que visa a 'melhoria
da administração e de vida em todos estes municípios. Os municípios e o Estado do Rio de Janeiro
têm necessidade deste retomo financeiro (royalties)
para incrementar os setores de ciência e tecnologia,
saúde, educação, segurança, infra-estrutura, transporte e uma melhor qualidade de vida.
Nós, os Senadores da Bancada do Estado do
Rio de Janeiro - Senador Abdias Nascimento, PDT;
Senador Artur da Távola, PSDB, e, eu, Benedita da
Silva, PT - acompanhamos o Movimento Pró-Royaltias e tivemos a oportunidade de sermos recebidos
pelo Relator da matéria, Senador Hugo Napoleão.
.O Senador Hugo Napoleão na ocasião mostrou-se prestativo e estava preocupado em atender
às reivindicações feitas pelo Movimento. Pediu ao
Ministro que se posicionasse a respeito da emenda
supressiva sugerida pelo Movimento Pró-Royalties.
O Senador Hugo Napoleão disse-me que o Ministro lhe garantiu que os 10% seriam aplicados na
Bacia de Campos e que, portanto, não havia de sua
parte possibilidade de atender à reivindicação e
aceitar a emenda, mas que o assunto poderia ser
tratado com os outros dois Relatores, na Comissão
de Serviços de Infra-Estrutura e na Comissão de As- suntos Económicos.
Esse fato chamou minha atenção porque a CO:.
missão desse Movimento foi recebida pelo Presidente do Senado, Senador Antonio Carlos Magalhães,
que se prontificou a nos ajudar a sensibilizar o Governo na supressão desse artigo.
A emenda não diz respeito apenas à Bacia de
campos. Nosso interesse é geral. Estamos, também, pleiteando o apoio do Senador Antonio Carlos
Magalhães, que manifestou seu interesse no assunto porque a Bahia também vai se beneficiar.
No entanto, gostaria de c~amar a atenção do
Sr. Ministro, do Senador Hugo Napoleão, do Senador José Serra e do Presidente da Comissão pe Infra-Estrutura - que ainda não sei quem será, já que
o Senador lris Rezende era o Presidente e hoje ocupa a Pasta de Ministro da. Justiça - no sentido de
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que é importante aceitarmos esse Movimento que
reúne presidentes de câmaras de vereadores, vereadores, prefeitos e o Governo do Estado do Rio de
Janeiro, todos interessados na matéria.
O Estado do Rio de Janeiro· recebe o menor
percentual de royalties, quando o ideal seria que os
municípios fluminenses pudessem' receber 6,5%, o
Estado do Rio de Janeiro recebesse 1,5% e o Ministério da Marinha recebesse 2%. E por que estou dizendo isso? Atualmente os municípios fluminenses
recebem apenas 1%, o Estado recebe 1,5% e o Ministério da Marinha recebe 2,5%.
Não estamos pleiteando que haja retirada desses percentuais, seja da Marinha, do Estado ou dos
municípios fluminenses, mas que sejam democraticamente divididos.
Entendemos as necessidades desses Municípios. Campos, como já disse, tem essa grande bacia
e, no entanto, podemos observar que o município de
Campos sofre hoje com um índice de pobreza e de
desemprego muito grandes. Campos sofreu recentemente com as chuvas que inundaram a cidade e que
causaram grandes prejuízos, por isso precisa receber esses royalties para que possa aquecer um
pouco suas iniciativas na área social.
Gostaria de fazer um apelo: a comissão desse
Movimento está marcando uma audiência com ·o Ministro, mas depende também do apoio desta Casa.
E acredito, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que estamos empenhados em ajudar o Estado do Rio de
Janeiro, um Estado que tem feito alguns investimen·
tos, mas que precisa fazer muito mais.
Falo apenas como alguém que representa o interesse do Estado do Rio de Janeiro, como Senador
da República, não tendo um benefício mais direto e
maior de nenhum município que meu partido esteja
administrando. Manifestou a consciência de-que é ..
importante dar, neste momerl,to, ao município ·de
Campos esse percentual porque vemos que lá existe
uma grande produção de petróleo e, se nada for feito, o município poderá ficar marginaliza,do no processo.
•
Os municípios fluminenses não pooem continuar recebendo apenas 1% desse valor.-0 Rio de
Janeiro produz hoje 800 mil barris/dia e nisso Campos tem um papel extremamente importante.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, apelar para
que todos, juntos com a Bancada do Rio de Janeiro
-e já recebemos o apoio do Senador Antonio Carlos
Magalhães - possamos pleitear junto ao Ministro e
ao ex-Ministro, hoje Presidente da Comissão de
Economia, Senador José Serra, o acatamento dessa
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emenda a fim de que possamos resolver de imediato
essa situação.
Nossa proposta, se for aceita, com certeza vai
melhorar a infra-estrutura, a política de transporte, a
qualidade de vida, a tecnologia, a saúde, a educação e a segurança do Estado do Rio de Janeiro,
preocupações de todos nós.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo a palavra ao nobre Senador Waldeck Omelas.
O SR. WALDECK ORNELAS (PFL-BA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, retomo hoje,
desta tribuna, o tema que absorveu boa parte do primeiro ano do meu mandato nesta Casa, quando,
com a criação de uma comissão especial, discutimos
ampla e exaustivamente a questão do desenvolvimento do Vale do Rio São Francisco e, em particular, a defesa, a luta pela preservação do Rio São
Francisco.
Mas parece-me que, até hoje, o farto relatório
decorrente dos trabalhos dessa Comissão não foi
ainda lido pelas áreas do Executivo ligadas à política
do Vale do Rio São Francisco.
De um lado, tratamos dos caminhos para o desenvolvimento do Vale, para sua preservação ambiental. De outro, tratamos de recomendações em
relação, particularmente, ao projeto de transposição
das águas do São Francisco.
· Hoje o jornal A Tarde traz na sua manchete
principal, e repete na página 12, que o Governo insiste em transpor águas do São Francisco. Mediante
convênio com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais- INPE, no valor de R$15 milhões, procura
refazer o projeto. E registra que o canal que será
aberto no São Francisco em direção ao semi-ãrido
nordestino terá uma vazão de 60 metros cúbicos de
água por segundo, volume que representa menos de
um terço do previsto quando o projeto da transposição foi lançado,. ou .seja, 150 metros cúbicos de
água por segundo.
• · · Ora, ·Sr. Presidente, s..-s. e Srs. Senadores,
não se trata de discutir quantitativamente quanto se
tiraria eventualmente de água do São Francisco, se
os 60 metros cúbicos que querem agora ou os 150
metros cúbicos de que se tratava antes. Trata-se de
discutir conceitualmente esse projeto.
Causa-me estranheza que se fale que o conv~
nio tem por objetivo promover estudos para viabilizar
o projeto de transposição das águas do São Francis-
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co. Não se diz que o estudo vai avaliar a proposta de
transposição. Entendo que os estudos são necessários, defendo que sejam realizados, até para, se for
o caso, descartar o projeto. O que não posso admitir,
em nenhuma espécie, é que se esqueçam de cuidar
do-Rio""São Francisco.
·
Preferem trabalhar com o velho e surrado paradigma do combate à seca, responsável pelo atraso
histórico do Nordeste, em lugar de procurar gerar ri·
quezas. Procura-se iludir os nordestinos com uma
miragem. Sabemos todos que o INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - é um órgão idôneo,
bem conceituado, capaz, é um organismo sério e
efetivamente deverá fazer um bom estudo. Não me
surpreenderia até que viesse a concluir pela não
execução do projeto. Mas, com certeza, não se comprometerá com uma proposta insustentável. Como
estava, o projeto era tecnicamente equivocado, economicamente inviável, ambientalmente danoso, socialmente injusto e, por isso mesmo, por via de conseqüência, era também politicamente insustentável.
Em 19 de maio de 1995, há dois anos, numa
sessão solene no Conselho da SUDENE, em Recife,
foi assinado pelo Presidente Fernando Henrique
Cardoso, na presença de doze governadores de Estado e do Ministro Gustavo Krause, o compromisso
pela vida do São Francisco.
Diz o texto - que chega a ser poético:
•o Rio São Francisco tem como vocação natural e destino histórico ser fonte de
vida e de riqueza.
. Assim foi no passado. O Rio da unidade nacional aproximou o litoral do sertão; integrou homens e culturas; uniu dois dos
. quatro ecossistemas. brasileiros: o do cerrado com o semi-árido. Suas águas acenderam luzes e irrigaram a terra. Por elas nave..garam as velhas gaiolas e1delas os pescadores retiraram o sustento de suas famílias.
Hoje, a paisagem é desanimadora.
O Rio está doente. Sua vida está sob a
ameaça da ação predadora do homem. •
E adiante afirma:
... "A agonia do São Francisco ,é uma
agressão à consciência nacional."
Desde então, contudo,- o Ministério .do Meio
Ambiente nada fez para desenvolver a Bacia e o que
fez, fez errado, como adiante demonstrarei. Não
posso aceitar, pois, que se queira sangrar o São
Francisco sem previamente cuidar da sua preservação. Não sei por que não se instala o comitê de gestão dos recursos hídricos da Bacia do São Francis-
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co. Nada o impede. Era possível até aproveitar a experiência desenvolvida pelo Comitê de Estudos Integrados da Bacia do Vale do São Francisco, o Ceivasf.
Fizemos, como conseqüência dos trabalhos da
Comissão do São Francisco, um projeto de lei que
tramita nesta Casa. Mas era até desnecessário. Um
ato do Executivo resolve essa questão. No entanto,
agora utilizam a própria Lei de Recursos Hídricos,
recém-aprovada, como pretexto para adiar a implantação do Comitê de Gestão dos Recursos Hídricos.
Em relação ao Plano Diretor de Aproveitamento dos Recursos Hídricos da Bacia, a visão e a atitude provincianas da Secretaria de Recursos Hídricos
do Ministério do Meio Ambiente fizeram com que entrasse em elaboração o plano diretor relativo à área
mineira, vale dizer, ao Alto Rio São Francisco, como
se se pudesse esquartejar o rio, desconhecendo que
o dimensionamento das obras e serviços terá que
ser feito considerando a bacia em sua integralidade.
De um lado, o sangramento; de outro, um tratamento parcial e fragmentado. O PROÁGUA, que foi
anunciado como programa de um bilhão de dólares
para os recursos hídricos do Nordeste, seria o âmbito apropriado para se tratar de um amplo programa
de preservação e de recuperação da Bacia do São
Francisco.
Sr. Presidente, SM e Srs. Senadores, o rio da
unidade nacional merece respeito. No limiar do século XXI, o Brasil não pode tratar dessa forma os
seus recursos hídricos, IT,Juito menos agir dessa maneira com a principal bacia hidrográfica do semi-ári·
do nordestino.
Para a hidrovia, cuja proposta também resultou
daquela Comissão, no orçamento de 1996, o Legislativo incluiu, através de emenda nossa, recursos da
ordem de R$9 milhões, que foram contingenciados
em mais de 50%. Ainda assim, R$4,2 milhões foram
liberados, desde o final do ano de 1996, mas estão
esterilizados, sem aplicação. Não obstante isso, a
Hidrovia do São Francisco foi incluída no programa
"Brasil em Ação".
Trata-se do menor projeto em volume de recursos de todo o programa e, no entanto, aquele que
está fadado a apresentar a mais elevada taxa de retomo. Tome-se o exemplo da Hidrovia do Rio Madeira que, ainda há pouco, foi objeto de muita comemoração. São pequenos volumes de investimento que
representam um alto retomo para a economia nacional. No caso do Nordeste, a Hidrovia do São Francisco teria uma significação muito grande no sentido
de conS1tituir um primeiro corredor de transportes
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para atender àquela região. Integrando, como disse
o próprio Compromisso pela Vida do São Francisco,
dois dos quatro ecossistemas brasileiros: o do Cerrado com o Semi-árido. Queremos da União apenas
a infra-estrutura da hidrovia, que é uma função indelegável, não é um favor. Não posso concordar com a
falta de critério e de prioridades. 'somente os estudos preliminares da transposição custam duas vezes
mais o dobro dos recursos necessários para a implantação da hidrovia na sua primeira etapa.
O Porto de Juazeiro é um outro componente
fundamental. Há vários meses foi pedida a delegação pelo Governo da Bahia. O atual porto existente é
propriedade do Estado, operado pela Franave. Mas
é indispensável a delegação, a trar:~sferirmcia da
competência para que se possa ali utilizar o mesmo
modelo adotado em ltacoatiara, na hidrovia do Madeira, a associação com o setor privado. Se a delegação aos estados constitui uma política de s:lVemo,
se se trata de um porto fluvial que precisa ter sua exploração ampliada, por que será que essa delegação
não é dada?
Digo hoje da tribuna o que tenho dito em dezenas de infrutíferas reuniões do primeiro ao quinto escalão do Governo, na tentativa, ainda hoje vã, de
sensibilizar para uma opção que constitui alternativa
comprovada de desenvolvimento para o Nordeste.
Não quero hoje aqui referir-me à irrigação, onde se
vê um apego muito grande a uma visão assistencialista, vis-à-vis uma visão económica que possa pOssibilitar a redenção do Nordeste por meio da fruticultura, dando-lhe condições de competitividade e permitindo que o Nordeste participe do mercado internacional numa era de globalização e de economia
competitiva.
Sr. Presidente, quero discutir o conceito da
transposição~s-à-vis.a questão do desenvolvimento
do Nordeste. Não é hora de di~ir o projeto ou sua
viabilidade.. Vamos aguardar a formulação da nova
proposta para então examiná-la. Dev:o. no entanto,
salientar o flagrante conflito existente ~ntre essa proposta, que se apóia num paradigma de cem anos, o
paradigma do atraso, da visão arcaica· do Nordeste
conservador e ultrapassado, e o novo Nordeste, que
quer ter o .seu lugar diante da globalização e da
competitividade.
Há até mesmo indefinição administrativa e falta
de visão integrada. A questão está posta mesmo em
termos institucionais e administrativos. De um lado,
a Secretaria de Políticas Regionais cuida da transposição; de outro, o Ministério do Meio Ambiente cuida
dos recursos hídricos e da irrigação. No próprio ãm-
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bito do Ministério do Planejamento e Orçamento, as
orientações são divergentes e conflitantes. O Brasil
em ação inclui uma hidrovia que não anda; e a transposição caminha através de uma outra Secretaria.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs._$erladores, quero
deste Plenário fazer um apelo pessoal ao Presidente
da República, Fernando Henrique Cardoso, para que
Sua Excelência ponha ordem na casa e não permita
esse crime contra o Rio São Francisco. A visão caolha de alguns não pode contaminar o homem ilustrado que é o Presidente da República. A transposição
do rio São Francisco sem cuidados prévios atenta
contra a lógica, o bom senso e a ordem natural das
coisas, ofende a natureza, agride o meio ambiente,
desserve o Nordeste, desonra o Governo.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA (Bloco-PDT-AP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a
questão do comportamento das polícias no Brasil
tem demandado inúmeros debates aqui dentro do
Congresso Nacional e em fóruns, congressos e encontros especializados sobre a matéria.
A imprensa nacional tem divulgado com muita
freqüência episódios que consternam a todos nós,
do enfrentamento da polícia com cidadãos comuns em alguns casos mais deploráveis - em que a polícia, abusando da violência e extrapolando o seu papel, aborda cidadãos e provoca mortes e uma série
de outros constrangimentos, como os casos de Diadama e outro mostrado no Rio de Janeiro.
Vwemos um verdadeiro dilema de como definir
o papel correto e adequado da polícia militar no nosso País. O próprio Governo mé parece confuso nessa definição, e é preciso que haja, no ãmbito do Governo Federal, uma definição <®trminante, definitiva, a respeito de qual é esse papei que o Governo
deseja.
· ·
Eu gostaria apenas de citar dois exemplos claros e, sobre esses dois casos, estender o meu raciocínio. Em São Paulo, uma guarnição da 'Polícia Militar, ao tentar desalojar invasores de prédios em
construção, em função de mandato judicial, provocou a morte de três pessoas ali presentes. O que se
viu foi uma Polícia Militar totalmente despreparada,
que poderia ter utilizado outros instrumentos ou mecanismos de dispersão usados para enfrentar massas mais aflitas ou ·que tentam provocar; _qualquer
tipo de tumulto. Países pelo mundo afora e algumas
polícias do Brasil adotam, por exemplo, o jato dágua,
balas de borracha e outros instrumentos que servem
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para dispersar sem provocar dano físico ou morte às
pessoas.
Como conseqüência disso, vimos inclusive
uma tentativa de explicação ou de interpretação por
parte do Governador Mário Cova~e nos deixou
muito constrangidos, no sentido de que o próprio
Governador não tomou as providências 'necessárias
para mandar apurar com rigor o caso. Num primeiro
momento, a iniciativa de S. Ex!' foi sobretudo a de
tentar inocentar a Policia que, como disse, agiu de
forma despreparada. Mesmo que o propósito não tenha sido o de levar pessoas à morte - e acredito
realmente que não tenha sido -. esse foi o resultado
de uma ação mal planejada e de uma polícia despreparada.
No episódio de Brasília, quando da ocupação
do prédio do Ministério do Planejamento por agricultores que estavam em Brasllia por conta do Grito da
Terra, a polícia já foi chamada de omissa, de tíbia,
de ineficaz. O Ministério da Justiça, porta-voz da
Presidência da República, trouxe como mensagem a
possibilidade de intervenção na Policia Militar do
Distrito Federal, que agiu com toda cautela, mostrando que é possível o diálogo, a negociação entre a
polícia e populares nessas circunstâncias, mesmo
que a polícia seja detentora de um mandado judicial.
Nos dois casos, havia mandado judicial da desocupação. De forma nenhuma, podemos concordar com
essa tentativa de intervenção do Governo da União
na Polícia Militar do Distrito Federal. Parece-me que
até houve um certo grau de extravagância nas palavras do próprio Ministro, inicialmente, e do porta-voz.
Segundo o Secretário de GovernO do Distrito Federal, com quem conversei logo depois do episódio,
havia uma tentativa de entendimento, desde os primeiros momentos após o desfecho do episódio, que
culminou com a desocupação pacífi~ do prédio, entre o Governo Federal e o Minist~ da Justiça no
sentido não da intervenção.
Embora o Governo do Distrito Federal, estivesse preparado para qualquer tentativa de intElrvenção,
essa possibilidade, na prática, estava afaStada de
imediato.
O que se discutia entre o Governo do Distrito
Federal e o Governo Federal, por intermédio do Ministro Interino da Justiça, Dr. Seligman, era uma forma conjunta de atuação da Polícia do Distrito Federal e da Polícia Federal quanto à segurança dos prédios da Esplanada dos Ministério e da Praça dos
Três Poderes, principalmente.
O Governo do Distrito Federal mostrou-se favorável a esse tipo de parceria ou de colaboração mú-

tua entre o Governo da União e o Governo do Distrito Federal; portanto, entre a Polícia Militar do Distrito
Federal e a Polícia Federal, vinculada ao Ministério
da Justiça, à União.
Então, parece-me que está afastada, no caso
de Brasília, essa hipótese de intervenção, que combatemos de imediato, porque entendemos que seria
uma forma de expropriação de parcela importante do
poder do Governador Cristovam Buarque de governar o Distrito Federal.
Queria, também, lembrar o episódio sangrento
de Eldorado de Carajás, que marca, com muita tristeza, a história recente do nosso País, no qual a Polícia mai,s uma vez extrapolou os seus direitos, as
suas ações, as suas metas, os seus objetivos e resultou, naquela ação cruel de alguns policiais daquele pelotão que ali estava presente, na morte de dezenove sem-terra O que me causa estranheza é
que, em nenhum momento, o Governo Federal
ameaçou de intervenção a Polícia Militar do Estado
do Pará.
Tento explicar o dilema de que quando a Polícia Militar do Distrito Federal, que tenta restringir-se
ao seu papel de combater sem a violência, de coibir
o crescimento acelerado da violência no nosso País,
mas de procurar formas que permitam a realização
de seu trabalho sem que o resultado sejam cadáveres, quando se defronta com um episódio dessa natureza; onde a política age com cautela a fim de preservar a vida de inúmeras pessoas, o Governo Federal ameaça intervir na' polícia. Quando a polícia
mata cruelmente, promove chacinas como a de Eldorado dos Carajás ou mata de forma irresponsável
como no caso de São Paulo, em nenhum momento
se fala em intervenção. Isso nos deixa uma preocupação muito grande, no sentido de que o Governo
comece a se mostrar por demais permissivo quanto
à violência da polícia no nosso País.
É claro que a imprensa tem tentado mostrar
essa faceta irresponsável e cruel de uma parcela da
polícia e, com isso, conscientizar a população como
um todo e as autoridades para coibir esse tipo de crime. Mas o Governo Federal e sua parcela de representantes dentro do Congresso Nacional, precisa ser
mais taxativo quanto ao modelo de Polícia Militar
que quer para o País, quanto ao modelo de segurança pública que quer para o País.
Há alguns meses foi modificado no Senado,
perdendo, portanto,. suas linhas mestras, um projeto
do Deputado Hélio Bicudo, que transferia para a Justiça Comum qualquer crime contra a vida ou contra
os direitos humanos praticado por policiais militares.
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O projeto deverá voltar novamente ao Senado.
Esperamos que dessa vez haja a aprovação denossos líderes e que isso contribua, de fato, p_ara _que a
polícia busque mecanismos que, ao inibir a violência, não produzam como resultado morte de pessoas
muitas vezes inocentes, outras veies agitadas, mas
que, em nenhum momento, tenham como objetivo a
morte de outras pessoas.
Também quero referir-me a matérias publicadas no jornal Correio Braziliense, de ontem. Em
uma, intitulada "Popularidade em Queda", o jornalista Ruy Fabiano faz uma análise bastante lúcida a
respeito da popularidade do Presidente da República, tentando explicar porque as pesquisas aluais demonstram uma queda surpreendente e, de certa forma, inesperada na avaliação do Governo e do Presidente Fernando Henrique Cardoso.
Tenta explicar isso sob o argumento de que
este Governo está sustentado em dois pilares importantes, quais sejam, a eficiência, baseado no êxito
do Plano Real, e a credibilidade, dizendo que esses
dois pilares começam a ruir ao mesmo tempo.
A questão da eficiência está relacionada com o
Plano Real, que enfrenta sérios problemas na âncora cambial, que é fantasiosa, não é real. E cita como
exemplos o déficit comercial absurdo, um dos maiores de todos os tempos, e o crescimento da dívida
interna do País. Diz ainda que se medidas duras e
corretas não forem tomadas neste momento, a própria reeleição do Presidente correrá um sério risco
em função da grande esperança depositada pelo
povo brasileiro em cima do Plano Real, que precisa,
pois, de medidas urgentes para corrigir os seus rumos, visto que um fracasso do Plano Real certamente trará como conseqüência a eliminação do quadro
político do atual Presidente Fernando Henrique Cardoso.
1
O outro pilar, o da credibnídade, foi construído
em cima da biografia do Presidente, que a própria
Oposição, inclusive, nunca deixou de reconhecer, já
que Sua Excelência mereceu, dura~e todo ·este
tempo, o respeito e até uma determinada conivência
da Oposição dentro do Congresso Nacional, pela
sua história de vida, pela sua biografia, como disse.
No entanto - e esta é a análise mais importante
do artigo de Ruy Fabiano -, episódios que trazem em
seu bojo escândalos freqüentes começam a abalar
essa credibilidade. E ai cita a questão do Sivam,
quando o Presidente impediu uma CPI aqui na
Casa, o escândalo da "Pasta Cor-de-Rosa•, depois o
Proer; quando o Presidente, novamente, através da
intervenção de sua base política, impediu a constitui-
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ção de uma nova CPI. E o Proer já destinou mais de
R$20 bilhões para salvar alguns bancos que não foram à falência em tunçao de qualquer acontecimento
drástico na economia nacional, mas sim em decor-rênciã de má admillis1ração; de desvio de património, de desvio de recursos da base de sustentação
económica desses bancos.
Sem citar_ o caso do Ban!!SP5J. 'llgC)@,_!iquei_e)(tremamente preocupado quando li na imprensa sobre essa negociação - e estou buscando material
para aprofundar um pouco mais o estudo a respeito
da operação c;()m rE!Ia~o S()_Bane~pa-,pois ainformação dava conta de que a negociação do Banespa
repercutiria num aumento de aproximadamente
R$12 bilhões na dívida interna do nosso Pais. Esse
valor corresponde a quase quatro vezes mais do que
foi obtido com a venda da Vale do Rio Doce.
Segundo o Presidente da República, um dos
objetivosda venda da Vale era reduzir a dívida interna. No entanto, imediatamente-ap6s a venda da
Vale do Rio Doce, o Governo promoveu uma operação que, de acordo com especialistas no assunto,
poderá incrementar em aproximadamente R$12 bilhões a dívida interna nacional. Isso demonstra ser
verdadeiro aquilo que dissemos várias vezes, ou
seja, que os recursos obtidos com a venda da Vale
do Rio Doce seriam colocados num saco sem fundo
e desapareceriam sem que o Presidente se desse
ao propósito de prestar contas desses recursos.
Gostaria de ler .um treeho do artigo de Ruy Fabiano que me chamou atenção, porque destaca uma
-flOSição do atual Presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, antes de ser Presidente, quando
se debatia no País a escolha do melhor sistema político para nós, presidencialismo ou parlamentarismo.
~ , Parlamentarista convicto; Presidente, na épocá; dizia o seguinte:
· ·

o

"No presidencialismo, o Presidente,
quando se vê em minoria no Congresso,
acha mais fácil apelar para o "é dando que
se recebe". Consegue, .eventualmente, aprovar os projetas do Governo, mas solapa a
disciplina partidária, ajuda a desmoralizar a
atividade política e acaba agravando a instabilidade de sua própria base parlamentar. E
assim se fecha o círculo: fisiologismo, instabilidade, mais fisiologismo. •
Ao assumir a Presidência da República, o Presidente tinha conhecimento desse aspecto negativo
do presidencialismo. Teria que aceitar o modelo que
aí está?
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Era nossa esperança que o Presidente combatesse esse modelo. No entanto, ao coibir, inibir, repelir a CPJ no Congresso Nacional, agora, em função da compra de votos comprovada de alguns Parlamentares, o Presidente joga ::;~or terra essa sua referência, joga por terra a nossa esperança de que
seria um dos condutores de uma relorma política
concreta que pudesse banir do nosso modelo institucional esse tipo de episódio. Bastaria que Sua Excelência apoiasse a CP I, já que assevera que ninguém
do Governo está envolvido e que, se estivesse, seria
o primeiro a exonerá-los, fossem quem fossem, tivessem o prestígio que tivessem.
No entanto, a prática tem sido diferente da retórica. O Presidente afirma que deseJa o exame profundo da denúncia da compra dos votos, mas desmobiliza qualquer possibilidade de instalação de
uma CPJ para investigar com profundidade se há ou
não envolvimento e, assim, isentar-se.
No programa do PDT- contestado pelo Governo, aliás -, Brizola estabelece uma relação direta entre Governo e Chefe de Governo. Até então, tudo
que havia de errado era culpa do Governo e o Presidente não tinha responsabilidade nenhuma. Hoje, a
Nação começa a perceber a farsa, pois, no presidencialismo, o Chefe de Governo é responsável pela
grande maioria das ações comandadas pelo Executivo, Executivo, que, aliás, usurpa os poderes do Legislativo e do Judiciário com muita frequência.
Portanto, foi perfeita a observação feita pelo
representante do nosso Partido no programa de
quinta-feira Tentou esclarecer à população menos
informada que não pode haver uma quebra nessa
relação e que a responsabilidade, no final, é do Presidente.
Então, para salvar a sua imagem de qualquer
nódoa quanto à corrupção. praticada no processo de
aprovação da emenda da reeleiçã~, o Presidente tinha que comandar uma investigação profunda e definitiva das acusações que pairam sobre alguns
;
membros do seu Governo.
O Sr. Eduardo Suplicy · Permite-r'ne V. Ex"
um aparte?
· O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Concedo o
aparte ao Senador Eduardo Suplicy.
· O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador Sebastião Rocha, gostaria de comentar as duas partes
do seu pronunciamento. Primeiro, as atitudes do Governo diante dos diversos episódios de violência como os de Corumbiara e Eldorado de Carajás - ou
dos abusos cometidos pela Polícia Militar em São
Paulo. Preocupa-me a afirmação do novo Ministro
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da Justiça, Senador Íris Rezende, de que às vezes o
crime é inevitável, como que a justificar abusos e
atas de violência por parte da Polícia Militar, isso na
véspera de assumir o Ministério da Justiça, pasta
que ter:t!..ll9r.finalidade justamente cobrar das autoridades estaduais deste País uma ação de apuração
e de responsabilidade. Temos observado que o Governo Federal tarda a agir. O Ministro Nelson Jobim
pelo menos foi ao sul do Pará e a São Paulo para
enfatizar a importância de apurarem-se os fatos com
rapidez. Q nº-vo_Mini§tro da Justiça, por outro lado,
faz uma declaração dessa natureza Isso certamente
vem nos preocupar. O episódio em que 150 policiais
militares entraram em conflito com os 400 ocupantes
do conjunto da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo contrasta com outras
ações da Polícia Militar de São Paulo. Já foram realizadas diversas d1~socupações pacíficas, quando esses mesmos policiais agiram com prudência e entabularam paciente diálogo com aqueles que ocupavam áreas ou edifícios. Isso, porém, nem sempre
teve grande destaque na imprensa. Há alguns meses, conversei com o Secretário Belisário dos Santos, que comentou a ação policial extremamente difícil ocorrida no Município de Santo André, quando da
ocupação de edifícios habitacionais. O Secretário
José Afonso da Silva ordenou que a polícia ocupasse a área ostensivamente desarmada, justamente
para evitar incidentes de violência. A operação acabou sendo bem sucedida Não foi o que ocorreu nesse episódio. Isso demo~tra que a Polícia Militar tem
experiência nesses assuntos. Quero apoiar V. Ex"
na sua--reflexão. A propósito, recordo-me das palavras amadurecidas do Professor Roberto Romano,
quando fez uma avaliação crítica extremamente lúcida du Presidente Fernando Henrique Cardoso. Confonne registra V. Ex", deveria Sua Excelência ser o
primeira-à defender a instalação de uma CPI para
apurar os fatos, no resguardo da sua própria pessoa.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA - Agradeço a V.

Ex" pelo aparte.
Sr. Presidente; vou fazer uma breve referência
a esta outra matéria que prometi debater na tarde de
hoje, mas deixá-la-ei para amanhã, pela importância
que tem, no meu entendimento, esta análise do Sr.
Roberto Romano, Prof. de Ética e Fisiologia Política
da Universidade de Campinas. Não o conheço pessoalmente. O Prof. destaca no começo da sua entrevista: 'Fernando Henrique tomou-se refém do Legislativo' e aponta para uma possibilidade, embora ele
próprio a considere remota, de que um grupo golpista possa estar se aproximando cada vez mais do

532

ANAIS DO SENADO FEDERAL

Presidente Fernando Henrique Cardoso, em função
do discurso aplaudido por uma minoria que talvez tenha essa expectativa da fujimorização do nosso
País, mas certamente contestada pela maioria do
povo brasileiro ao ameaçaF-~tte distúrbios mais sérios, dentro da sociedade, possam $er coibidos com
baionetas. Trata-se de uma referência clara a um
golpe. Nunca poderíamos esperar isso do Presidente Fernando Henrique Cardoso pela sua biografia,
pela sua envergadura política e pela sua luta, inclusive contra a ditadura.
Farei a análise desse artigo amanhã à tarde
neste Senado porque vou solicitar a sua transcrição
na íntegra nos Anais da Casa, por considerá-lo lúcido, coerente, judicioso e, sobretudo, atualizado sobre o grave momento por que passa o nosso País.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Cartos Patrocínio) • Concedo a palavra ao eminente Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPUCY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, em primeiro lugar, gostaria de registrar que estranho a outra declaração do Ministro da
Justiça, !ris Re:zende, que estaria a rever a posição
do Governo Fernando Henrique Cardoso, já delineada expressamente, inclusive por meio do Plano Nacional de Direitos Humanos, de que iria rever a posição do Ministério da Justiça com respeito ao projeto
do Deputado Hélio Bicudo, de passar para a Justiça
Comum o julgamento dos crimes cometidos pela PM
no exercício de suas funções.
Ora, Sr: Presidente;-já salientamos o quão importante seria essa medida, inclusive diante dos episódios de Eldorado dos Carajás e de Corumbiara, há
pouco mencionados pelo Senador Sebastião Rocha,
e agora com os Proceditllentos havidos em São
Paulo. Essas situações levhm p. opinião pública a
clamar para que haja a aprovaÇão conclusiva, por
parte do Congresso Nacional, do projeto do Deputado Hélio Bicudo.
Embora o Ministro da Justiça, que ~oi Governador do Estado de Goiás, julgue que a Justiça Militar
em seu Estado estava agindo corretamente, os diversos eventos ocorridos em vários Estados do País
estão a mostrar a necessidade de se combater a impunidade. Há necessidade de um julgamento dos
crimes militares pela Justiça Comum, uma vez que
tem havido, ao longo do tempo, indícios claros de
certa proteção aos policiais militares pela Justiça Militar. Daí a razão do empenho do Deputado Hélio Bicudo na aprovação desse projeto, que já havia sido
recebido com simpatia pelo Ministro Nelson Jobim e
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pelo próprio Presidente da República, ao anunciar o
Plano Nacional de Direitos Humanos, que incluía o
Projeto Hélio Bicudo como um dos seus pontos importantes.
Ficará estranho o novo Ministro da Justiça alterar uma posição já delineada pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso.
O Sr. Sebastião Rocha - Concede-me V. Exª
um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY • Ouço V. Exª
com prazer, Senador Sebastião Rocha.
O Sr. Sebastião Rocha • Senador Eduardo
Suplicy, deve-se definir claramente se essa é uma
posição isolada do Ministro da Justiça ou se é uma
mudança de posição do Governo como um todo. Se
se tratar de uma mudança de posição do Governo
do Presidente Fernando Henrique Cardoso, pode ser
que fatos mais graves estejam por trás dessa decisão, para tentar preservar o aparato militar da Poli·
cia Militar, inclusive para eventuais conflitos que o
Governo imagina possam acontecer nos próximos
dias ou meses. É importante essa sua observação.
Devemos, portanto, além de uma confirmação acerca do que disse o Ministro, esclarecer se essa é uma
posição isolada de S. Ex" ou se o Governo, por intermédio dos seus Líderes, vem ao Senado votar contra o Projeto Hélio Bicudo.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Muito bem ob·
servado, Senador Sebastião Rocha. Queremos de
fato conhecer do Mini!ltro I ris Rezende a sua posição
a respeito. Proponho a V. Ex", que teve a gentileza
de lembrar isso, que apresentemos amanhã um requerimento de informação ao Ministro da Justiça
para saber se ele está de fato modificando a posição
anunciada publicamente pelo Governo Fernando
Henrique Cardoso. Em caso afirmativo, devemos ficar preocupados, pois o Plano Nacional de Direitos
Humanos tem como uma de suas proposições a luta
contra a impunidade.
No Programa Nacional de Direitos Humanos veja que isso é da Presidência da República -, se in·
cluem os seguintes itens: propostas de ações governamentais; políticas públicas para proteção e promoção dos direitos humanos no Brasil; proteção do direito à vida; proteção do direito à liberdade; proteção
do direito a tratamento igualitário perante a lei; direi·
tos humanos; direitos de todos. No item "proteção do
direito à v_ida", está a luta contra a impunidade.
Estabelece o documento:
"Curto prazo
-Atribuir à Justiça Federal a competência para julgar: (a) os crimes praticados em

detrimento de bens ou interesses sob a tutela de órgão federal de proteção a direitos humanos; (b) as causas civis ou criminais nas
quais o referido órgão ou o Procurador-Geral
da República manifeste interesse.
- Atribuir à Justiça Comum a competência para processar e julgar os crimes cometidos por policiais militares no policiamento civil ou com arma da corporação, apoiando projeto específico já aprovado na Câmara dos Deputados. •
Está muito explícito. Assim, uma vez que o Senador Sebastião Rocha concorda, amanhã, conjuntamente, daremos entrada a esse requerimento de
informação ao Ministro da Justiça, lris Rezende, visando a esclarecimentos quanto ao Plano do Programa Nacional dos Direitos Humanos; se estiver
sendo. apagada essa posição, isso será muito preocupante.
Sr. Presidente, usando de meu tempo normal
de inscrição, quero dizer que hoje o escritor Carlos
Heitor Cony - aliás, na mesma direção do que há
pouco comentava o Senador Sebastião Rocha -, em
artigo curto, é tão preciso e brilhante que vale a
pena lermos e comentarmos o que por ele foi escrito.
O artigo tem o nome de "Aprendiz de Fujimori',
na página 2 da Folha de S. Paulo.
Rio de Janeiro - Cada prepotência tem
a seu slogan. No tempo dos militares, quando se falava em democracia, em voto, em
consulta popular, os arautos do governo diziam solenemente, ·como se proferissem
uma verdade escrita na tábua da lei: "Eleição tumultua a vida do país!".
Povo não come voto, voto não enche
barriga, o Brasil precisa de nós, ninguém se1
gura este país, ame-o ou deixe-o. Era o nhenhenhém do regime militar, do qual alguns
defensores permanecem no atual governo.
O nhenhenhém de agora é 1o mesmo
em espírito, embora diferente na fÔrma: "CPI
paralisa a País!".
· O prezado amigo, grande ator, Raul Cortez,
outro dia, opinou contra a CP! - esse é um parêntese
meu. Encontrei-o ontem à noite e disse ao Raul Cortez o que ouvi do padre que rezou a missa em 12 de
maio na matriz de São Bernardo do Campo. O pároco disse-me que precisávamos recuperar o Raul
Cortez, um artista nosso, um atar do povo, que estava fazendo essa propaganda sobre a venda da Vale
- do Rio· Doce. Ele foi aplaudido na igreja, pois disse

que precisamos privatizar, trazer para nós, de volta,
o Raul Cortez, um ator querido nosso. Fiz questão
de dizer isso ao Raul Cortez, porque foi um sentimento popular muito importante.
O Raul Cortez, por sua vez, menciçmou que
acreditava naquilo que estava fazendo, que tem recebido muitas manifestações por causa da propaganda e que ele fez diversas outras para explicar as
razões da venda da Vale do Rio Doce. Não concordei com a maneira como foi feita a venda da Vale.
Diferentemente de José Celso Martinez Corrêa, que
apoiou a CPI, Raul Cortez usou o argumento de que a
CP! paralisaria o País, e isso me deixou preocupado.
Continuo a leitura, Sr. Presidente:
'Além de ser um clone da politica autoritária, o slogan atual é surrealista. Não se
paralisa o que está parado.
E o País está parado, atolado numa
única meta, num único projeto que não é nacionaf porque é ostensivamente pessoal... •
Puxa vida! Tivesse Fernando Henrique Cardoso, o Presidente, lido com maior atenção Alexis de
Tocqueville, naquele trecho sobre o direito de reeleição, teria estado atento para o risco que estava incorrendo.
--...a continuidade do atual grupo no poder e, em especial, do aprendiz de Fujimori
que é FHC.'
Na verdade, Carlos Heitor Cony está lembrando que Fernando Hemique Cardoso recebeu do Presidente Carlos Menem é do Presidente Fujímori a recomendação para se empenhar pelo ç!jreito de reeleição. Portanto, o nosso Presidente é que acabou
fazendo jus ao nome dado ao artigo.
'Tão parado está o Pais que, em termos de notfcias, tirante os desastres, crimes
e outras vicissitudes naturais ~!!ma sociedade, enfrentamos uma chatissima sucessão de escândalos, todos, sem exceção,
comprometendo autoridades.
E o pior desses escândalos foi provocado pela ambição de um Presidente que,
cinco anos atrás, votou contra o mandato de
cinco anos de outro presidente e agora quer
porque quer ficar oito no poder - pelo menos, até segunda ordem. Se derem sopa,
vai querer mais.'
Aliás, o Ministro Sérgio Motta já tinha declarado
que o seu projeto era para que o PSDB ficasse muito mais tempo no poder. ·
"E haverá dinheiro para isso - dinheiro
que não há para os hospitais, para a refor-
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ma agrária, para as escolas, para a segurança pública. Evidente que, havendo causa
tão nobre e dinheiro tão farto, por coincidência, aparecerão os corruptos.
Collor disse que a História um dia lhe
fará justiça. Pessoalmente, não creio nisso.
Mas ele nada fez para melar a CPI que provocou o seu afastamento."
Sr. Presidente, precisamos lembrar que também Collor tinha aqui a sua tropa de choque, alguns
Parlamentares que se empenharam muito em sua
defesa e que tentaram provar que ele não tinha feito
qualquer ação que pudesse incriminá-lo.
Ocorre que tão fortes eram os fatos, tão fortemente a opinião pública ficou impactada com a força
dos elementos constantes das inúmeras denúncias,
que poucos aqui formaram a tropa de choque de apoio
ao Presidente Fernando Collor de Mello, que acabou
dizendo que o Governo Federal e as autoridades então
não impediriam qualquer ação de investigação da CP I.
Na oportunidade, lembro-me de manifestações
do Ministro da Fazenda, que disse que colaboraria
com a CPI. E aqui tivemos o membros do Ministério
da Fazenda e do Banco Centra!, de fato, colaborando no que se fazia necessário, pois tudo o que a CPI
requisitou das autoridades fazendárias, ao tempo da
CPI sobre o caso PC Farias, foi obtido.
Prosseguindo com as palavras de Carlos HeitorCony:
"Para impedir uma nova CPI, o atual
governo está gastando bem mais do que
custaram os jardins da Dinda e o carro
Elba".
Sr. Presidente, gostaria de assinalar que denúncias sempre existem. Ainda agora, o Partido dos
Trabalhadores está sendo objeto de uma denúncia
que sai com cinco páginas pu&licadas no Jomal da
Tarde e vai apurar em profundidade esse fato. Uma
comissão de ética está sendo designada pelo Presidente José Dirceu, e os fatos serão\ transparentemente apurados.
'
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) - Sobre a mesa, projetas que serão lidos pelo Sra. 1~ Secretária em exercício, Senadora Benedita da Silva.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 94, DE 1997
Dispõe sobre o processo ·especial
nos casos de crime hediondo e dá outras
providências.

o Congresso Nacional decreta:
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TÍTULO ÚNICO
Do Processo Especial dos Crimes Hediondos
···CAPÍTULO I
Do Processo e do Julgamento dos Crimes
Hediondos de Competência do Juiz Singular
Art. 19 Nos processos por crimes hediondos,
oferecida a denúncia, o juiz determinará a citação do
réu para apresentar, por escrito, a sua defesa, no
prazo de quinze dias.
§ 1• Na defesa, o réu poderá agüir preliminares, invocar o que interessar a sua defesa, oferecer
documentos, especificar provas e arrolar testemu..
nhas.
§ 2° O Juiz nomeará defensor dativo para oferecer a defesa no prazo previsto no caput deste artigo, quando o réu não apresentá-la ou não constituir
advogado.
§ 39 Apresentada a defesa e ouvido o Ministério Púbíico, no prazo de dez dias, o juiz proferirá, em
igual prazo, decisão motivada, recebendo ou não a
denúncia e determinando, desde logo, as diligências
que julgar imprescindíveis.
Art. 2• O Juiz, ao receber a denúncia, designará dia e hora para a audiência de instrução e julgamento que se realizará no prazo máximo de vinte
dias, ordenando a intimação do réu e a notificação
do Ministério Público.
Art. 3º Na audiência de instrução e julgamento,
o réu será interrogádo, ouvindo-se, em seguida, o
ofendido e as testemunhas arroladas pela acusação
e pela defesa, no máximo de três para cada uma
das partes.
Art. 4° O juiz requisitará, se necessário, esclarecimentos aos peritos e procederá às acareações e
ao reconhecimento de pessoas e de coisas.
Art. 5" Produzidas as provas, poderão as partes requerer as diligências que se fiZerem necessárias em decorrência dos fatos apurados na instrução.
Art. 62 lnexistindo requerimento, ou sendo este
indeferido, será dada a palavra sucessivamente ao
Ministério Público e ao defensor do réu, para o oferecimento de alegações finais, pelo prazo de até vinte minutos, prorrogáveis por mais dez, na hipótese
de mais de um réu, proferindo, o Juiz, a seguir, a
sentença.
§ 12 Em circunstância excepcionais, considerada a elevada complexidade do caso e o elevado número de réus, o juiz poderá conceder às partes, sucessivamente, o prazo de cinco dias, para a apresentação de memoriais.

§ 22 Na hipótese prevista no parágrafo anterior,
o juiz terá vinte dias para proferir a senter\ça.
Art. 7" Será lavrado, em termo próprio, registro
ao 4 -..; ocorreu em audiência.
CAPÍTULO 11
,
Do Processo e do Julgamento de Crimes
Hediondos de Competência do Tribunal de Júri
Art. 82 No processo dos crimes hediondos da
competência do Tribunal do Júri, observar-se-á o
disposto no art. 12 desta lei.
Art. 92 O Juiz, ao receber a denúncia, designará dia e hora para realização da audiência de instrução e pronúncia, que ocorrerá no prazo máximo de
vinte dias, ordenando a intimação do réu, a notificação do Ministério Público e, se for o caso, do Assistente.
Art. 10. Quando da audiência, interrogado o
réu e ouvidas as testemunhas de acusação e defesa, no máximo de três para cada uma das partes,
passa-se imediatamente aos debates orais e à provação de sentença de pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária.
Art. 11. Nenhum ato processual será passível
de adiamento, salvo se o juiz, em benefício da defes·a, assim determinar ou, ainda, permitir diligências
complementares.
Art. 12. Na hipótese prevista no artigo anterior,
o juiz terá dez dias para proferir a sentença. ·· · Art. 13. A sentença, dispensado o relatório,
mencionará os elementos de convicção do juiz.
. . Art. 14... Aplicam-se, no que couber, ao processo dos crimes hediondos, as normas do Código de
Processo Penal.
Art. 15. Esta lei entra em vigor na data da sua
publicação. ..
.
.
.•.
Art. 16. Revogam-se as dispo~ições em contrá-rio.
~ustificação

O presente projeto institui procedime~o sumário para os crimes hediondos, definidos no art. SO, inciso XLIII, da Constituição Federal e nas Leis nº
8.072, de 25 de julho de 1990, com as alterações feitas pela Lei n2 8.930, de 6 de setembro de 1994 e
para os crimes contra a Administração Pública puníveis com pena de reclusão.
O crime hediondo agride a consciência jurídica
dO país, e está a exigir ação pronta e eficaz da justiça, sem prejuízo da observância do princípio constitucional da ampla defesa, garantia assegurada pelo
art. 52 , inciso LV, da Constituição Federal.

Por outro lado, a resposta rápida por parte do
judiciário evita a ·vingança privada e o caos, mantendo a estabilidade da Ordem Jurídica no país.
Com relação aos crimes contra a Administração Pública, também é imperiosa a punição imediata
e exemplar de quantos lidam criminosamente com
os recursos advindo do bolso do contribuinte ou que
exerce inadequadamente a função pública na qual
estão investidos. Nossa Constituição é expressa
quando submete os órgãos públicos aos princípios
da legalidade e da moralidade. Hoje, mais do que
nunca, no mundo inteiro há uma revolta generalizada contra os grayes desvios de conduta que terminam por dilapidar o patrimônio público.
O projeto adota o princípio da concentração
dos atos processuais, permitindo, até, que uma sentença seja proferida 90(noventa dias) após a denúncia do Ministério Público.
Com a presente iniciativa, o Congresso Nacional cumpre seu dever institucional e dá resposta
concreta às açôes condenáveis praticadas em desacordo com a consciência ética do povo brasileiro.
Sala das Sessões, 26 de maio de 1997.- Senador Antonio Carlos Magalhães.
LEGISLAÇÃO CITADA·

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Edição Atualizada em 1996
<

.

CAPÍTULO I
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. 5 2 Todos 'são iguais perante a·lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no .país a inviolabilidade do direito.à vida, à liberdade, 'á igualdade,
à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e
insuscetíveis de graÇa ou anistia a prá!iea .da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por
eles resf)ondendo os mandantes, os executores e os
que, podendo evitá-lo, se omitirem;
··
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditóriio e a ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes;

-------------------
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LEI N° 8.930, DE 6 OE SETEMBRO DE 1994
Dá nova redação ao artigo 12 da Lei
2
n 8.072,(1), de 25 de julho de 1990, que
dispõe sobre os crimes hediondos, nos
termos do artigo 52 , inciso XLIII, da Cons·
tituição Federal, e determina outras provi·
dências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1• O artigo 1° da Lei n• 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
•Art. 1° São considerados hediondos
os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-lei n°2.848 (•), de 7 de dezembro de
1940 -Código Penal, consumados ou tentados:
I - homicídio (artigo 121 ), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualifiCado (artigo 121, § 22 ,

I, 11, III, IV e V);
li-latrocínio (artigo 157, § 32 , in fine);
III - extorsão qualificada pela morte
(artigo 158, § 22);
IV - extorsão mediante seqüestro e na
forma qualificada (artigo 159, caput, e §§ 12,
2 2 e3°};
V- estupro (artigo 213 e sua combinação com o artigo 223, caput e parágrafo único);
.VJ - atentado violento ao pudor (artigo
214 e sua combinação com o artigo 223, caput parágrafo único);
VIl - epidemia com resultado morte
\
(artigo 267, § 12).
Parágrafo único. Considera-se também
hediondo o crime de genocídio previsto nos
artigos 12 , 22 e 3° da lei n2 2.8&9 Q, de 12 de
outubro de 1956, tentado ou consumado .•
Art. 22 Esta lei entra em vigor na dàta de sua
publicação.
·
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
ITAMAR FRANCO, Presidente da RepúblicaAlexandre de Paula Dupeyrat Martins.

e

LEI N2 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre os crimes hediondos,
nos termos do artigo Sl', inciso XUII, da
Constituição Federal, e determina outras
providências.
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O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sancionou a seguinte Lei:Art. 12 São considerados hediondos os crimes de latrocínio (artigo 157, §
3°, in fine), extorsão qualificada pela morte (artigo
158, § 22 ), extorsão mediante seqüestro e na forma
qualificada (artigo 159, caput e seus§§ 1°, 22 e 32 ).
estupro (artigo 213, caput e sua combinação com o
artigo 223, caput e parágrafo único), atentado violento ao pudor (artigo 214 e sua combinação com o
artigo 223, caput e parágrafo único), epidemia com
resultado morte (artigo 267, § 12 ), envenenamento
de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal, qualificada pela morte (artigo 270, combinado com o artigo 285), todos do Código Penal (Decreto-Lei n• 2.848 (1), de 7 de dezembro de 1940), e
de genocídio (artigos 12 , 22 e 32 da Lei nº 2.889 (2),
de 1° de outubro de 1956), tentados ou consuma----dos.
Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e
o terrorismo são insuscetíveis de:
I - anistia, graça e indulto;
11 - fiança e li~erda_de provisória.
§ 12 A pena por crime previsto neste artigo será
cumprida ir.tegralmente em regime fechado.
§ 2º Em caso de sentença condenatória, o Juiz
decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar
em liberdade.
§ 3 2 A prisão temporária sobre a qual-dispõe a
Lei n2 7.960 (3), de 21 de dezembro de 1989, nos
crimes previstos neste· artigo, terá o prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável por igual período em caso
de extrema e comprovada necessidade.
Art. 3 2 A União manterá estabelecimj!ntos ~
nais, de segurança máxima, destinados ao cumprimento de penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência .em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pú·
··
blica.
Art. 42 (Vetado).·
Art. 52 Ao artigo 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso:
"Art. 83 ..•..•....••.....•......•......•••:.:••••.......•.
V- cumprido mais de 213 (dois terços)
da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tiáfico ilícito
de entorpecentes e drogas, e terrorismo, se
o apenado não for reincidente específico em
crimes dessa natureza. •
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Art. 62 Os artigos 157, § 32 , 159, caput e seus
§§ 12 , 2 2 e 32 ; 213; 214; 223, caput e seu parágrafo
único; 267, caput e 270, caput, todos do Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:

(1) Leg. Fed. 1940, Supl., (2) 1956, pág. 461; (3) 1989,
1.029.

pág.

"Ar!. 157................•..........••.•............••...
§ 3 2 Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, além da multa; seresulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 30
(trinta) anos, sem prejuízo da multa.
Art. 159..................................................
Pena: reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

§ 1º ........................................................
Pena: reclusão, de 12 (doze) a 20 (vinte) anos.
§22 .......................................................
Pena: reclusão, de 16 (dezasseis) a 24
(vinte e quatro) anos.

§ 32 .......................................................
Pena: reclusão, de 24 (vinte e quatro) a 30
(trinta) anos.
Ar!. 213 ................................................ ..
Pena: reclusão, de 6 {seis) a 10 (dez) anos.
Art. 214 ..................................................
Pena: reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.
Ar!. 223 .; ...............................................
Pena: reclusão, de 8 (oito) a 1~ (doze) anos.
Parágrafo único .....................................
Pena: reclusão, de 12 (doze). a 25 (vin!
te e cinco) anos.
Art. 167 ............, .....................................
Pena: reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos.

.:

..

~
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Art. 72 Ao artigo 159 do Código Penal fica
acrescido o seguinte parágrafo:
"Ar!. 159 ................................................
~§4 2_Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o cc-autor, que denunciá-lo à
autoridade, facilitando a liberação do seqüestrado terá sua pena reduzida de 1 (um)
a 2/3 (dois terços)."
Art. 8 2 Será de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclusão a pena prevista no artigo 288 do Código Penal,
quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins ou
terrorismo.
Parágrafo único. O participante e o associado
que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha,
possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 (um) a 2/3 (dois terços).
Art. 92. As penas fixadas no artigo 6º para os
crimes capitulados nos artigos 157, § 32 , 158, § 2 2 ,
159, caput e seus§§ 12 , 2º. e 3 2 , 213, caput e sua
combinação com o artigo 223, caput e parágrafo
único, 214 e sua combinação com o artigo 223, caput e parágrafo único, todos do Código Penal, são
acrescidas de metade, respeitado o limite superior
de 30 (trinta) anos de reclusão, estando a vítima em
qualquer das hipóteses referidas no artigo 224 também do Código Penal.
Ar!. 1 O. O artigo 35 da Lei n. 6.368 (4), de 21
de outubro de 1976, passa a vigorar acrescido de
parágrafo único, com a seguinte redação:

"Art. 35 ...............................:..................
· Parágrafo único. · Os prazos procedimentais deste Capítulo serão contados em
dobro quando se tratar dos crimes previstos
nos artigos 12, 13 e. 14;"
Art. 11. (Vetado).
·
Ar!. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
. Ar!. .13. Revogam-se as disposições em contrário. FERNANDO COLLOR, Presidente da República. -Bernardo Cabral.

(A Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania - decisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N2 95, DE 1997

Ar!. 270 ..................................................
Pena: reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos.

AHera a redação do art. 58 da Consolidação das Leis do Trabalho- CLT, o
qual "dispõe sobre a duração normal do
trabalho".
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O Congresso Nacional decreta:
Art. 1º O art. 58 do Decreto-Lei nº 5.452, de 1
de maio de 1943, que •Aprova a Consolidação das
Leis do Trabalho", passa a vigorar com a seguinte
redação:

º

'
"Art. 58. A duração normal
do trabalho,
para os empregados em qualquer atividade
privada, não excederá oito horas diárias e
quarenta horas semanais, desde que não
sejam fixados expressamente outros limites."
Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
Recentemente, o Presidente da Central Única
dos Trabalhadores - CUT, Vicente Paulo da Silva,
em encontro com o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, alertou sobre a necessidade de redução da jornada de trabalho e sobre as
conseqüências positivas dessa redução não só para
a melhoria das condições de vida do trabalhador,
como também para a elevação do nível de emprego
no País. Na ocasião o Presidente da República extemeu seu apoio pessoal a essa antiga e justa reivindicação da classe trabalhadora.
Partindo do princípio de que "é preciso trabalhar menos para trabalharem todos, a CUT vem se
mobilizando em nível nacional, recolhendo assinaturas para um abaixo-assinado, a fim de modificar nossa legislação, com o intento de reduzir a jornada de
trabalho, tendo em vista que o índice de desemprego e de informalização das relações de trabalho vêm
crescendo assustadoramente.
A CUT, em sua proposta de redução da jornada de trabalho, da qual nos ~mos portadores, assim justifica sua urgência:
"Deve-se lembrar que no Brasil, em determinadas categorias, a redu~o das 48 horas semanais, em 1985, deveu-se a uma intensa mobilização dos sindicatos cutistas,
através de graves e acordos coletivos,. posteriormente consolidada na Constituição de
1988 com a redução para as atuais 44 horas
semanais.
A bandeira das 40 horas foi uma das
principais lutas do pós guerra. Gradativamente, vários países foram adotando essa
jornada, e hoje em muitos deles a jornada
de trabalho é inferior às 40 horas. No caso
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da Alemanha, o IGMetall assinou (1995), depois de 6 semanas de greve nacional, contrato coletivo de trabalho estabelecendo a
redução da jornada de trabalho para 35 ho- ras semanais.
Em um país com mais de 9,5 milhões
de desempregados (as) e cerca de 15,5 milhões de trabalhadores (as) sem carteira assinada (50% _do total de assalariados e assalariadas no setor privado), propor a redução da jornada é um imperativo para a criação de novos empregos e para a inclusão
de contingenles cada vez mqis amplos que
estão à margem do desenvolvimento económico. Além disso, o espantoso crescimento
dos ganhos de produtividade obtidos pelas
empresas nos últimos anos, cerca de 45% entre 90 e 96, não foram sequer parcialmente
distribuídos para os (as) trabalhadores (as).
Entre os principais fatores que elevaram continuamente -a produtividade nesse
período, destaca-se o aumento expressivo
da utilização da jornada extraordinária de
trabalho, resultando em acréscimo na joma. da semanal média em todos os setores de
atividade económica (indústria, comércio e
serviços). Isso significa que as condições de
trabalho se deterioraram sensivelmente nos
últimos anos, como também perdemos a
oportunidade de gerar milhões de empregos
para aqueles que estão continuamente engrossando as estatísticas dos excluídos do
mercado de trabalho.
A proposta da CUT parte do. princípio
de que os trabalhadores (as) não podem
prosseguir arcando com os custos da modemização económica e produtiva. Govemo e
empresários devem assumir suas responsabilidades face ao quadro de agravamento da
crise social provocada _pelo desemprego.
·Assim, estamos apresentando propostas
concretas para serem dÍscutidas e debatidas
por toda sociedade, cujos principais objetivos são abrir espaços para a criação de novas oportunidades de trabalho para milhões
de desempregados, sub-empregados e para
os jovens e aumentar o tempo disponível
para os trabalhadores (as) participarem de
programas de educação, formação e requalificação profissional. •
O projeto que ora propomos objetiva dar início
às discussões voltadas para a redução progressiva
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da jornada de trabalho. Pretende-se que em 2.003
seja reduzida para 36 horas semanais e, em 2.008,
para 32 horas semanais.
É por demais sabido que em todo o aumento
tem-se recorrido à diminuição da duração do trabalho, por ser um dos instrumentos apropriados ao
combate do desemprego.
'
Nos anos 70, a recessão económica mundial
obrigou os legisladores de diversos países industrializados não só a encarar com maior atenção os reflexos negativos das invocações tecnológicas sobre a
duração do trabalho, mas também a servir-se de sua
redução com a finalidade de criar novos postos de
trabalho e, nesse sentido, reduzir as taxas de desocupação.
Nesse contexto, nossa proposta traduz o esforço que se faz hoje em busca de mecanismos capazes de reverter o quadro de desemprego que vem
se agravando cada vez mais no Brasil. Para nós, reduzir a jornada de trabalho é também modernidade,
entendendo-se como tal não apenas o favorecimento ao capital e à produtividade, mas também a valorização do trabalhador e o atendimento a suas necessidades básicas.
Ademais, cumpre-nos frisar, não podemos continuar buscando soluções para estimular o aumento
no nível de emprego somente com medidas que sacrifiquem cada vez mais o trabalhador, eximindo,
quase que metodicamente, o capital da responsabilidade de também contribuir para a redução dos impactos negativos do progresso técnico.
Assim, estamos propondo alterações no texto
da CLT somente no que tange à duração da jornada
semanal, mantendo a expressão "desde que não
seja fixada expressamente outro limite", pois trata-se
de referência às jornadas de menor duração, estabelecidas por leis específicas, tais como as que regulamentam as jornadas de trabalho do~ médicos, dentistas, jornalistas, bancários, músicos, certos radialistas, telegrafistas, telefonistas etc••.
Por se tratar de projeto da maior relev~ncia social, estamos convencido.> de que a nossa iniciativa
encontrará apoio entre nossos ilustres Pares.
Sala das Sessões, 26 de maio de 1997.- Senador Ademir Andrade, PSDB-PA.
LEGISLAÇÃO CITADA

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

Texto do Decreto-Lei n2 5.452, de 12..
5-1943, atualizado e acompanhado de notas à Legislação Correlata, de Legislação
Trabalhista Especial, de Regimento lnter-

532.

no do TST (excerto), de Sú_m_ulas dQ STF,
ST.f, -TFR (ein- matéria trabalhista) e do
TST (enunciados 1 a 341) e de Índices
Sistemático da C I.T, Numérico da Legislação e Alfabético-Remissivo da CLT, da
Legislação Complementar e das Súmulas.
SEÇÃOII
Da Jornada de Trabalho

Art. 58. A duração normal do trabalho, para os
empregados em qualquer atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não seja
fixado expressamente outro limite.

*O art. 7º, XIII, da CF de 1988, estabelece a duração do trabalho nonnal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante
acordo ou convenção coletiva de trabalho. O
item XIV do mesmo art. 72 diz da jornada de
seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptas de revezamento, salvo negociãção coletiva.
Diz o item XVI do também art. 7º da
CF de 1988 do direito do trabalhador de remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinqüenta por cento à do
nonnal.

'

* Vide Enunciados 90, 232 e 291 do

TST. Vide art. 65 da CLT.

* A jornada nonnal de trabalho dos artistas e técnicos em espetáculos de diversões terá, nos setores e ativídades respectivos, as seguintes durações: I -.radiodifusão, fotografia e gravação; 6 (seis) horas
diárias, c-om limitação de 30 (trinta) horas
semanais; 11 - cinema, inclusive publicitário,
quando em estúdio: 6 (seis} horas diárias; III
- teatro: a partir da estréia do espetáculo
terá a duração das sessões, com 8 (oito)
sessões semanais; IV - circo e variedade? 6
(seis) horas diárias, com limitação de 36
(trinta e seis} horas semanais; V - dublagem: 6 (seis) horas diárias, com limitação de
40 (quarenta) horas semanais (Lei nº 6.533,
de 24-5-1978, art. 21). Continuam os§§ 12 e
5º do mesmo art. 21:
'
"§ 12 O trabalho prestado além das limitações diárias ou das sessões semanais
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previstas neste artigo será considerado extraordinário, aplicando-se-lhe o disposto nos
arts. 59 a 61 da CLT.

(À Comissão de Assuntos Saciais decisão terminativa.)
'
O SR. PRESIDENTE {Carlos Patrocínio) - Os
projetas serão publicados e remetidos às Comissões
competentes.
O SR. PRESIDENTE {Carlos Patrocínio) - O
Sr. Senador Lúcio Alcântara enviou discurso à Mesa
para ser publicado na forma do disposto no art. 203
do Regimento Interno. S. Exª será atendido.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDB-CE) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, neste 25 de
maio, comemorou-se o Dia do Trabalhador Rural.
Quero homenagear, desta tribuna, esses valorosos
brasileiros que,_ mal rompe o dia, iniciam a labuta
que se estenderá até o põr-do-sol, extraindo, do contato com a mãe-terra, os alimentos que saciarão a
fome de todos nós. A sociedade certamente não ignora a importância das atividades dos camponeses
e proletários rurais. Quando compramos frutas e verduras, carnes e cereais, ou mesmo calçados e roupas, deveríamos estar conscientes de que esses
bens se originaram do trabalho rural. Constatamos,
entretanto, que a sociedade costuma retribuir muito
mal ao esforço incessante do trabalhador do campo.
São quatorze milhões os brasileiros que tiram
seu sustento da agricultura ou da pecuária, o que representa 20% da força de trabalho nacional. A agropecuária, apesar das inúmeras dificuldades estruturais, é
responsável por 13% do Produto Interno Bruto brasileiro. Poderia ser muito mais. Antes de tudo, temos urna
estrutura agrária que impede a plena expansão de
nosso potencial agrícola. Quase. metade da zona rural
brasileira corresponde a latifúndios improdutivos.
A dimensão alcançada pelo Movimento dos
Sem Terra, incluindo a majoritária simpatia da opinião pública, vem mostrar que as raí~es sociais do
clamor pela reforma agrária são muito profundas.
Não se trata de uma bandeira anacrônica, já defasada no mundo da globalização e da corrida tecnológica. Um dos maiores problemas, se não o maior, da
lógica do liberalismo econômico é que o aumento da
competitividade, cortando custos e introduzindo tecnologia aprimorada, está diminuindo a presença da
mão-de-obra no processo produtivo, reduzindo assim, drasticamente, o número de postos de trabalho.
Em lugar de termos multidões de desempregados
em condições miseráveis nas cidades, poderíamos,
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com uma verdadeira reforma agrária, criar milhões de
novas propriedades agrícolas produzindo e comerci<~li
zando alimentos ou, no mínimo, garantindo o sustento
e a dignidade de significativo número de famílias.
É evidente que os ganhos sociais assim obti~ .
dos são imensos. O Governo não pode desconsiderar essa alternativa, que nos põe em situação de
vantagem em relação a diversos outros países com
muito menos condições de expandir seu mercado de
trabalho. Por sua vez, é uma falácia dizer que a pequena propriedade não é produtiva. Os quatro milhões e meio de agricl.lltores fiuniliares do Brasil detêm
um quarto das terras "plantadas, mas são responsáveis por metade de toda a produção agropecuáría.
Apesar disso, muitas dessas unidades produtivas
não contribuem para esse resultado positivo: carecendo de recursos e de tecnologia adequada, limitam-se a praticar uma agricultura de subsistência.
Sabemos que a questão agrária não se restringe ao problema da propriedade da terra, mas compreende ainda a necessidade, igualmente fundamental, de financiamento, assistênCia técnica e infraestrutura. Tanto em assentamentos quanto nas unidades mais antigas, a falta de apoio governamental é patente. Nunca houve, no Brasil, uma ampla e abrangente política agrária, que mobilizasse as fantásticas possibilidades produtivaS de nossas vastas terras. Os estímulos, incentivos e favores da política oficial são direcionados prioritariamente aos latifúndios e à aglicultura
de exportação, em detrimento das pequenas propriedades e da agricultul'a para o mercado interno. Desse
modo, sobreviver com o trabalho agrícola autônomo no
Brasil é quase sempre uma atividade arriscada eexaustiva, não desprovida de heroísmo.
Além dos camponeses que cultivam suas próprias terras, os trabalhadores rurais podem ser parceiros, meeiros, arrendatários e, finalmente, proletá- ~
rios que vendem sua força de trabalho aos proprietários de terras. Os Srs. Senadores certamente não ignoram que as condições de trabalho dessas pessoas
são duríssirnas, situando-se, freqüentemente, à margem da legalidade. ·Cumprem elas, entretanto, um
importante papel na vida econômica nacional. É certo
que a atividade agropecuária em nosso País muito
ganha em diversificar o seu perfil, comportando tanto
o produtor familiar quanto a grande empresa capitalista. O que é absolutamente urgente, tal como a reforma agrária, é garantir o cumprimento dos direitos
trabalhistas mais básicos no campo, além de ampliálos para patamares mais justos e civilizados.
Apenas como exemplo, que pode facilmente
ser generalizado para outras regiões do País. cito o
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resultado da fiscalização de carvoarias do Norte de
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Minas Gerais, realizada por funcionários do MinistéO SR. PRESIDENTE (Carias Patrocínio) rio do Trabalho em 1995, conforme relatado em artiNada mais havendo a tratar, a Presidência vai engo de Luiz Almeida Miranda, publicado na Revista
cerrar os trabalhos, lembrando aos Srs. Senadores
de Informação- Legislativa: "Foram constatadas váque haverá sessão deliberativa ordinária amanhã, às
rias irregularidades, como falta de anotllção em car14 horas e 30 minutos, com a seguinte:
teira de trabalho, jornadas excessivas, falta de interORDEM DO DIA
valos para descanso e repouso semanal, não-paga-1mento de salário, falta de equipamento de proteção
individual, alojamentos e habitações inadequadas,
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 67, DE 1997
não-fornecimento de água potável e transporte irre~ --(Em regime de urgência, nos termos do
guiar." Constatou-se também o trabalho de menores
Requerimento n9 353, de 1997- art. 336,b)
entre 14 e 18 anos em condições insalubres, bem
Discussão, em turno único, do Projeto de Recomo o trabalho de menores de 14 anos.
solução nº 67, de 1997 (apresentado pela Comissão
O horror das relações de emprego no campo
de Assuntos Económicos como conclusão de seu
pode chegar a um tal nível, que assistimos ao surgiParecer nº 256, de 1997), que autoriza a contratação
mento de uma nova modalidade de trabalho escrade operação de crédito externo, com garantia da Revo, em pleno limiar do século XXI. Amparados pela
pública Federativa do Brasil, no valor total de cento e
distância e omissão do Poder Público, utilizando-se
vinte
e cinco milhões de dólares americanos, entre o
de estratagemas como o endividamento fraudulento,
Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Internacioproprietários, administradores e empreiteiros que,
nal para a Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD,
esses sim, deveriam estar na cadeia têm mantido
destinada
a financiar a execução do Programa de
seus •empregados• em completa submissão, sendo
Reforma do Estado.
muitas vezes perseguidos aqueles que procuram fu(Poderão ser oferecidas emendas até o encergir. Os Estados em que se detectou maior incidência
ramento
da discussão)
do trabalho escravo foram Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Maranhão. Deveríamos,
-2talvez, admitir a incompetência do Poder Público
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 68, DE 1997
para pôr cabo a tal prática odiosa?
(Em regime de urgência, nos termos do
A classe dos trabalhadores empregados no
Requerimento nº 35~. de 1997- art. 336,b)
campo tem negociado uma série de reivindicações
Discussão, em turno único, do Projeto de Rejunto aos..patrões, como pisos salariais e melhores
solução n2 68, de 1997 (apresentado pela Comissão
condições de trabalho. Um dos problemas enfrentade Assuntos Económicos como conclusão de seu
dos pela categoria é a escassez da oferta de trabaParecer nº 257, de 1997), que autoriza o Estado de
lho na entressafra. Por outro lado, há um excessivo
Goiás a contratar operação de crédito sob a forma
desgaste físico nos períodos· de colheita, acarretande Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de
do probleibàs de saúde e a diminuição do rendimenAbertura de Crédito celebrado em 21 de janeiro de
to em idade precoce. É necessário ltriar mecanismos
1997, junto à Caixa Económica Federal.
que protejam o proletário rurar em seus precários
(Poderão ser oferecidas emendas até o encercontratos de trabalho, de modo a que rúj.o constiramento da discussão)
tuam uma categoria discriminada de trabaJhadores,
sem direito a nada mais do que o parco pagamento
que recebem pela empreitada. ·'
REQUERIMENTO N 2 368, DE 1997
Vemos, assim, SJ4s e Srs. Senadores, que
(Incluído em Ordem do Dia nos teflTIOS do
muito há que se fazer para defender os justos inteart. 340, III, do Regimento Interno)
resses dos trabalhadores rurais. A violência no campo tem um caráter estrutural: não se restringe ao asVotação, em turno único, do Requerimento n2
sassinato de posseiros, inadmissivelmente rotineiro,
368, de 1997, do Senador Valmir Campelo e outros
senhores Líderes, solicitando nos termos do art. 336,
mas compreende também a falta da posse da terra,
a falta de apoio do Governo e a violação dos direitos
c, do Regimento Interno, urgência para o Projeto de
trabalhistas. Combater esses males é a melhor hoResolução n2 41, de 1997, de autoria do Senador
menagem que lhes podemos prestar.
Bernardo Cabral, que acrescenta dispositivo à Reso-

-a-
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lução n• 69, de 1995, do Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito ihtemo e externo
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e
de suas respectivas autarquias, inclusive concessão
de garantias, seus limites e condiÇões de autoriza~
ção, e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas.)

DISCURSO PRONUNCIADO PELO
SR. EDISON LOBÃO NA SESSÃO DE
23/05197, QUE SE REPUBLICA POR SOLICITAÇÃO DO PARLAMENTAR.
O SR. EDISON LOBÃO Sr. Presidente, peço
a palavra, como líder, com assento no art. 14, 11, b,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) V.
Exª tem a palavra.
O SR. EDISON LOBÃO (PFLMA. Corno Líder.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, a Nação tem assistido, com preocupação, aos movimentos de sedição que tanto nos atormentam nos últimos tempos.
Imaginávamos que nenhuma posição o Governo tomaria para conter tais abusos. Sabíamos do espírito democrático deste Governo, das suas defesas
pela liberdade, da sua quase obstinação pela legalidade, mas nós nos ressentíamos a Nação toda de
uma palavra do Governo, de u,ma posição, de uma
atitude que restaurasse a serer\idade, a ordem e os
princípios de liberdade com democracia.
Ontem, Sr. Presidente, o Chefe de.nossa Nação,
e o seu novo Ministro de Estado, da Justiça, fizeram
pronunciamentos contra a desordem, pronunciamentos firmes, porém não truculentos. Passo a ler alguns
trechos do discurso do Presidente da República:
·oe uns tempos para cá (.:;) tenho visto com indignação o comportamento cada
vez mais ofensivo de setores inconformados
(...) com sua própria falta de alternativas às
nossas políticas. Parece que meu apego ao
diálogo e meu amor à liberdade têm sido
confundidos (...) com sinais para que as virtudes republicanas sejam atacadas. (..:) lll!as o
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limite da paciência e da tolerância é a democracia. A democracia exige respeito e ordem. Sem ordem legítima, não há democracia
As invasões repetidas de prédios públicos e de propriedades particulares são ações
coordenadas com objetivos políticos que
~constituem alJ1.1§9!1_ª1lti9~mocrãticos. Vêm se
amiudando incitamentos à desordem, inclusive por parte-de lideranças nacionais de alguns
movimentos que suscitariam simpatia da sociedade, não fosse sua agora óbvia vinculação político-sectária. Isso é grave. E tanto
mais grave quanto o Governo tem estendido
as mãos e proposto negociações (... )
A onda premeditada de violência e
anarquia não é apenas um atentado contra
a democracia. É um atentado contra a esperança do povo brasileiro, que está fundada
na estabilidade econômica, mas também na
estabilidade política. A sociedade brasileira
exige um basta a este clima de badema. •
E, mais incisivo, disse o Presidente:
•A sociedade não quer a desordem.
Pedras, paus e coquetéis molotov são argumentos tão pouco válidos quanto as baionetas. • (Só que menos poderosos.)
Sr. Presidente, o Presidente da República está
correto. Sua Excelência não podia deixar de ter feito
a advertência que feZ. Este País não podia continuar
sendo marcado pel~esordem, pelas invasões, invasões urbanas e ~rais. .
Recordo-me e todos se lembram do que foi o
estrépito nacional, quando houve a chacina do Pará.
Semanas depois, . uma nova chacina, já então no
. Maranhão, mas em s'ir'itido contrário, era a chacina
. de trabalhadores rurais contra operários, também rurais, de uma fazenda•. · • . •
. Qual foi a reação daqueles que condenavam a
chacina do Pará, feita pela Polícia naquele Estado?
· Quase·nenhuma. Logo depois, a Nação viu, ouviu e
aquietou-se diante do novo tipo de chacina que ocorreu no·-meu Estado. Ali eram trabalhadores rurais
promovendo a chacina .. Diria melhor: não eram trabalhadores rurais, eram agitadores entre os trabalhadores rurais, promovendo aquela chacina. Mas,
· por isso, nada se disse e nada se fez..
Sr. Presidente, nenhuma nação do mundo constrói o bem-estar de seu povo em regime de desordem.
Recordo-me do que foi o Governo do ex-Presidente Samey, marcado por doze mil movimentos
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grevistas, e o Presidente, também um legalista, obstinado pelos princfpios da democracia e' das liberdades, a tudo assistiu, dando até a impressão de que
não tinha como reagir.
Foi ao Rio de Janeiro participar de uma ~oleni
dade e, ali, o ônibus em que viajara ITljais do que foi
apedrejado; com uma picareta, teve seus vidros furados e o Presidente da República quase foi atingido, sem nenhuma reaçáo das forças militares, porque não era esse o desejo do Presidente.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esse tipo de
atitude tem conseqüências negativas. O País cresceu sim no Governo Samey, mas teria crescido o
dobro, não fossem tantos os movimentos de paralisia nacional.
o Sr. Lauro Campos Permite-me V. Ext um
aparte?
O SR. EDISON LOBÃO Atendo ao pedido de
aparte do Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos Eminente Senador Edison Lobão, a avaliação que faço das colocações de V.
Ext é, sobretudo, coberta de receio, receio de que realmente estejamos em uma situação em que o pacífico
povo brasileiro, o decantado caráter amistoso do povo
brasileiro, de repente parece transformar-se no seu
oposto, num povo que•. sem motivação específica, sem
razão suficiente, movido por ideologias e demônios estranhos, passe agora a sair atacando as instituições,
apedrejando os governadores, os presidentes, etc.
Ora, no que se refere à questão da terra, no conflito
· multíssecular da terra,· o que sabemos no Brasil é que
existe uma agressão por parte da estru1u1a fundiária.
Rousseau já sabia que a cereailgride, que a cerca violenta Thomas Morus dizia que, enquanto a propriedade for a base sobre a qual repousa o edifício Social, o
quinhão da parte mais estimável e numerosa da popu' lação será pobreza; ·miséria 'e· inj · ·•Sah!o• lho. ma5 Morus, na sua utopia.
poderia aqui
mas eu gostrazer o depoimento de diversas
taria, nesse pouco tempo, lembrar que, se houver realmente um cômputo das perdas de um lado lEl do outro
nessa pseudoguerra rural, ·pen:ebemos, de acordo
com a CNBB, que 1.400 trabalhadores sem terra fo. ram assassinados a partir de 1980 e apenas 47 pessoas foram indiciadas. Então, sabemos muito bem que
nesta guerra os desarmados, os:inermes, -aqueles que
procuram a terra para trabalhar estão realmente perdendo muito e eu não gostaria que esse jogo fosse
ellll8fado através de mais mortes. O que eu terno...
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) A
Mesa gostaria, nobre Senador Lauro Campos, de
alertar V. Ex- de_ que tem sido paciente, mas, tradício-

E;'ass~u
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nal e regimentalmente, não é sequer permitido apartear quando se fala como Líder, eminente Senador
EcfJSOn Lobão. Portanto, eu gostaria de pedir que V.
Ex", Senador Laura Campos, concluísse o seu aparte.
O Sr. Lauro Campos Não quero gastar mais
tempo para discutir o Regimento...
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) O no·
bre Senador Edison Lobão está falando como Líder
pelo prazo de cinco minutos, portanto, o seu tempo
regimental são cinco minutos. V. Ex!' está tomando o
tempo do orador.
O Sr. Lauro Campos Consultei aos colegas e
me disseram que o seu tempo era de 20 minutos.
Então, realmente, quero dizer que, quando se trata
de um processo de recrudescimento do autoritarismo, é muito comum que se fantasie as oposições,
lutas e demônios que estariam contra o Governo, a
fim de justificar o incremento do autoritarismo e do
despotismo. Espero que isso não aconteça.
O SR. EDISON LOBÃO Sr. Presidente, não
pretendo me alongar, mas solicitei a palavra com
base no art. 14 do Regimento, letra •b•, portanto, por
20 minutos. Hoje não há Ordem do Dia, peço a V.
Ext que me assegure a palavra por esse tempo.
Faça a gentileza de atender ao Regimento.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio} A
Mesa adverte V. Ext de que lhe concedeu a palavra
por cinco minutos, como Líder.

O SR. EDISON LÓBÃO Eu havia pedido por
20 minutos, de acordo com o item 11, •b•, do art. 14
do Regimento.
A Sr' Marina Silva Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) Tem
a palavra, V. Ext, Senadora Marina Silva.
.A SRA. MARINA SILVA (BLOCOIPTAC. Pela
ordem.} Penso que o Senador Lobão foi claro, quando .fez o seu pedido e. citou o artigo, o qual o coloca
para falar na condição .de Líder por 20 minutos. V.
. Exi não recusou o pedido do Senador lobão, então,
penso que lhe deve ser assegurada a palavra por 20
minutos, até porque não é uma sessão deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocfnio) Exala-

mente por causa áiSSO, eminente Senadora Marina
Silva, pelo fato de não haver Ordem do Dia, estamos
concedendo a palavra nos termos do art.. 14, 11, •a•.
·Mas V. Ext pode observar que a Mesa está sendo
tolerante. Já se passaram mais de cinco minutos do
término previsto para o pronunciamento do eminente
· Senador Edison Lobão.
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A Mesa será tolerante, nobre Senadora, mas é
preciso levar em consideração que temos ainda
mais seis ou sete oradores inscritos.
O SR. EDISON LOBÃO Agradeço, Sr. Presidente, e me encaminho para o encerramento--t!Õ
meu discurso, dizendo que esta Casa ouviu a palavra dos eminentes representantes da Oposição. Em
primeiro lugar, a do Senador Ademir Andrade, que
foi meu companheiro na luta em favor dos garimpeiros de Serra Pelada. Ali defendemos juntos a mesma causa, eu não apoiava a ação do Governo contra os garimpeiros. Mas não posso também concordar com o que S. Ex!' declara aqui com relação ao
Presidente Fernando Henrique Cardoso, por injustas
as suas palavras. S. Ex!' diz que o Presidente fez um
discurso com manifestação plenamente ameaçadora. E mais do que isso: culpa o Presidente da República por assassinato de trabalhadores. Ora, isso é
um exagero evidente. Culpar o Presidente da República, um homem obstinado na defesa das liberdades, da democracia, por assassinato de trabalhadores é evidentemente um excesso inconcebível a respeito do qual não podemos silenciar.

Do Senador Lauro Campos, além das objurgatórias que faz neste momento, ainda ouvimos anteriormente, durante o aparte que fez ao discurso do
Senador Acreffiir Andrade, outras observações. S.
Ex& lembrava São Tomás de Aquino, que pretendia
a rebelião contra os déspotas. Mas será que Fernando Henrique Cardoso é um déspota? Alguém é capaz de achar que Fernando Henrique Cardoso é um
déspota? O Presidente da República está promavendo, sim, a reforma agrária. Nenhum governante fez
tanto quanto ele, neste Pais. Terá distribuído, até o
f.nal de seu Governo, mais terras do que todos os
governos sornados. Os oposicionistas deste pl'ª!!*rio
que, seguramente, aplaudem ps Governos passados, de João Goulart e os anteliores, não são capazes de testemunhar a reforma agrária no Governo
João Goulart nem em outros: A reforma agrária começou, sim, a partir dos governos $ Revolução,
contraditoriamente. Foi a gestão da Revolução do
Presidente Castello Branco que elaborou o Estatuto
da Terra e foi a partir daí, de fato, que se realizou a
reforma agrária neste Pais.
Sei que muitos procuram usar a Igreja, até São
Tomás de Aquino aqui se usa em favor de invasão
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de terras, em favor de uma reforma agrária truculenta. Pretendo, então, usar um príncipe da Igreja também, só que mais recente, mais atual, que é o Papa
João Paulo 11. Quando o Papa veio ao Brasil, em
1991, esperava-se que Sua Santidade fizesse uma
manifestação rigorosa em favor das invasões de terras. O Santo Padre, consciente do seu papel, chegou ao meu Estado, o Maranhão, na época em que
eu governava o Estado e, falando sobre a reforma
agrária, disse que deve ser feita, que os proprietários devem compreender a situação dos que não
têm terras, porém, invasão da terra alheia não, em
nenhuma hipótese. Assim disse o Papa.
Senador Lauro Campos, aí está, contrapondose a São Tomás de Aquino, o nosso Papa, que hoje
governa a Igreja de nosso País.
AS~

Marina Silva Permite V. Exª um aparte?
O SR. EDISON LOBÃO Senadora Marina Silva, concederia o aparte a V. Ex'! se o Presidente
permitisse, porém, já fui advertido para não concedê-los mais.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Patrocínio) A
Presidência lamenta, nobre Senadora Marina Silva,
mas vamos cumprir o Regimento.
O SR. EDISON LOBÃO Sr. Presidente, ninguém governa sem autoridade. O governante não
precisa ser truculento, não tem que ser violento, mas
sem autoridade não governa.
Querem dois exemplos? Menciono-os agora.
Quando o Presidente João Goulart perdeu a autoridade,

Perdeu o Governo. Caiu, foi deposto. As ruas tomaram
conta de seu governo e as ruas não sabem governar.

Um exemplo anterior foi o do nosso Monarca
Pe.dro 11. Pedro I .t:~ovemou com firmeza e f?Stabeleos fundamentos-de nossa Nação brasileira. Pedro II, mais ameno,· foi levando como podia, até que
chegou o momento er'n que recebeu em seu Palácio
Imperial um majodío Exército·que o disse deposto.
Faltava autoridade ao Monarca Pedro II.
. O Presidente., FeiTlaJ1do Henrique Cardoso preciéstar atento às lições da HiStória e não permitir que
o seu governo se ~vaia· sem autoridade. Ele tem que
ter autoridade e pret::isa mantê-la contra a desordem.

ceu

.sa

Sr. Presidente,.país sem ordem é país sempresente. Pafs que não tem oroem,.não tem futuro, não
. tem destino. E nãodesejamos isso para o Brasil, · ..
·· Por isso estou .aqui, para apresentar a -solidariedade do meu Partido, o PFL, ao Presidente da
República, pela posição que assumiu ontem, corajosamente, em benefício de toda a Nação brasileira.
Contemporizar com os trabalhadores, sim! Contemporizar com todo aquele que tem dificuldade, sim!
Contemporizar com a desoroem, não! Porque a desoldem não nos serve. Pode servir, sim, a uma pequena minoria de agitadores, do povo brasileiro.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

ATA DA 6.~"SESSÁO DELIBERATI VA ORDINÁRIA. REALIZADA EM
Zl DE MAIO Dt: 1997

A mattria ficará perante a Mesa duranle cinco dias ilteis, para
recebimento de emendas.. de .acordo com o disposto no art. 235, 11., "'c.... do
Regimento lnlerno ( ...)

LáiHt:
A matêtia fic:arà peranle a MCSól durante cift.c:o dias üteís, para
recebimento de emendas, de 3COfdo com o disposto no art. 235, 11, •'e", do

Regimento Interno( ...)

Na pagina 10350, T' coluna. nadesigmaçloda Ordem do Dia.
On<lesell: ·

A Presidência designa para a ....W delibcnliw O<diniria de ,.,....
feita. dia27 do c:ocm~te, as 14h 30min.

(Publica<b no OSF de.: 23 denaa.io de 1997)

RETIFICI\ÇÓES
À página n• 10327, 2' c:oluna. no despacho dado ao Projeto
de Lei do SOnido nt: 136, de 1995. do autoria do Sanador Guilherme Palmeira,
que díspOO sobre a participaçlo dos trabalhadores na gestão das empresas e
dá outras providências. ao qual de refere o Recurso nR 3. de 1997,

Onde se lê:

A Prcsidéncii desígna para a ·oidcni elo Dia da ddibel:oliY.t
ordinária de terça·feira. dia 27 do corrente, às 14h 30min. os Projetas de:
Resoluç;Io n•s67 e 68,del997.
• ••••••• ••••••••••••••••·--•••n••••"•••••••-·~-••••• ••••••-••u•••••••~••••••••••••••••••••••••••••••••

...........................................-................
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Ata da 68ª Sessão Deliberativa Ordinária
eni 27 de maio de 1997
--·,.3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura

Presidênci~ dos Srs.Geraldo Melo e Lucídio Portel/a

ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE
PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Ademir Andrade- Benedita da Silva- Beni Ve·
ras - Carlos Patrocínio - Casildo Maldaner - Couti·
nho Jorge - Edison Lobão - Eduardo Suplicy - Emília Fernandes - Epitácio Cafeteira - Emandes Amo·
rim - Esperidião Amin - Raviano Melo - Francelino
Pereira- Freitas Neto- Geraldo Melo- Gilvam Borges - Guilherme Palmeira - Humberto Lucena João França - Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho José Agripino- José Bianco- José Eduardo OutraJosé Roberto Arruda - José Samey - José Serra lauro Campos- Lucídio Portella - Lúcio AlcântaraMarina Silva- Marluce Pinto- Mauro Miranda- Nabor Júnior- Ney Suassuna - Otoniel Machado - Pedro Simon - Ramez Tebet - Regina Assumpção Renan Calheiros - Roberto Freire - Roberto Re·
quião- Sebastião Rocha- Sergio Machado- Teotónio Vilela Filho - Valmir Campelo - Vilson Kleinubing
- Waldeck Omelas.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - A lista
de presença acusa o comparecimento de 49 Srs.
Senadores. Há..número regimental, declaro aberta a
sessão.
Sob· a proteção de· Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
.
Na última ~~o deliberativa ordinária foi lido
o Requerimento 'fi!!. 366, de 1997~ através do qual a
Senadora Benedita da Silva e outros Srs. Senadores
pretendiam que o tempo destinado aos oradores do
expediente da sessão de hoje fosse destinado a comemorar o Dia da África
\
O Requerimento deixou de ser votado naquela
oportunidade em virtude do término do tempo regi·
mental da sessão.
Não havendo objeção do Plenário, a Presidência concederá a palavra à Senadora Benedita da Silva para prestar a homenagem requerida. (Pausa)
Não havendo objeção, concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva.
A SR~ BENEDITA DA SILVA (BLOCO-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso.} - Sr. Presidente,

Sr!'s e Srs. Senadores, não poderia deixar passar
em branco o dia 25 de maio, quando comemoramos
o Dia da África, uma data em que a reflexão deve
dar o tom das celebrações, à luz da realidade polUi.ca dos países africanos, realidade que tem sido muito cruel para algumas dessas nações.
A data lembra que, neste dia, no ano de 1963,
33 chefes de Estado, representantes das nações
africanas, assinaram a Carta Africana, em Adis Abeba, extemando o desejo de se unirem em tomo da unidade e da libertação do continente. As linhas mestras
desse documento, adotadas como princípio, foram: a.
igualdade entre os Estados, a não ingerência nos assuntos internos, o respeito à soberania territorial, refletindo o desejo de livrar a África da exploração e opressão, o legado de séculos de colonização.
A determinação dos representantes dos povos
africanos refletia o desejo de livrar o continente das
garras da opressão, exploração e humilhação, para
fazer triunfar a justiça e o direito dos povos em seguir seu próprio destino.
Infelizmente, a África é lembrada somente por
suas tragédias naturais ou por suas guel'l'!ls que deixam milhões de vítimas. A nossa "Mãe Africa" está
em segundo plano nas prioridades das grandes potências e até mesmo dos pafses do Terceiro Mundo.
Os pafses ricos e as nações em desenvolvimento relutam em investir grandes volumes de capltal no desenvolvimento e industrialização do continente, deixando-o entregue à própria sorte.
•os grandes fluxos de capital do planeta sempre se desviam da África. Empobrecida, fica cada
vez mais à mercê das indústrias predatórias e dos
mercenários de guerra, que têm como único objetivo
explorar suas populações, mas não promover o seu
progresso." A afirmação é de Graça Machel, viúva
do ex-Presidente de Moçambique, Samora Machel.
Estatísticas divulgadas confirmam que os investimentos estrangeiros são muito escassos, agravando a situação de exploração. existente ,no coofinente. Segundo a Confederação das Nações Unidas
para o Comércio e Desenvolvimento, entre 1994 e
1995, os investimentos feitos diretamente pelas
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companhias estrangeiras em inúmeros países foi de
cerca de US$583 bilhões. Desse montante, 95% dos
recursos foram para os países desenvolvidos, e apenas 4,32% (US$25 bilhões) foram para os países em
desenvolvimento. A África ficou com apenas US$2,3
bilhões, enquanto a América Latina e o Caribe captaram US$ 8 bilhões, a Ásia recebeu' US$14 bilhões
e os países do Pacífico U$200 bilhões. A China foi
incluída entre os países desenvolvidos e recebeu,
sozinha, U$33 bilhões.
Investidores afirmam que, por ser um continente pobre, •os riscos para os capitais são maiores e o
retomo só é possível a longo ou a longuíssimo prazo•. As empresas transnacionais percebem que as
agências governamentais dos países ricos também
priorizam outros continentes em detrimento da África. Em conseqüência, os investidores privados tendem a seguir o exemplo das agências governamentais internacionais e também aplicam poucos recursos nos planos desenvolvimentistas dos países africanos. Em outras palavras, as democracias ocidentais não se importam com o que acontece com o
continente africano.
A maioria de países do continente vive hoje
processo de transição, e o mundo assiste à violenta
disputa politica, em sucessivas guenas civis que
destroem países como Ruanda, Zaire (agora República Democrática do Congo), Argélia, Somália, Libéria, Uganda, Burundi, Tanzânia, entre outros. A responsabilidade pela grande instabilidade política é debitada na conta do processo de colonização. As fronteiras dos Estados africanos foram determinadas artificialmente por seus colonizadores. Embora desrespeitando divisões étnicas e culturais, tais limites foram aceitos em um primeiro momento. No entanto, a
realidade se impôs e as diferenças explodiram na
forma de violentas guerras civis.

~igéria,

Ouro no Zaire, petróleo na
diamantes
em Angola, recursos minerais e mão-de-obra abundante. Apesar de tantas riquezas naturais em tenas
férteis em ,quase todo o continente, o pc\vo africano
continua mergulhado na pobreza. E essa é, infelizmente, a notícia que corre o mundo. A imagem
transmitida é a de uma África envolta em guenas civis, fome, seca, epidemias e caos. Fala-se em •guerras tribais", como se o continente vivesse na pré-história das relações humanas e seus habitantes não
passassem de bárbaros primitivos em busca do poder. É bem verdade que os massacres provocados
pelas guenas horrorizam o mundo inteiro, mas o
desrespeito aos direitos humanos não é privilégio
dos africanos. Mas não podemos nos esquecer dos
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séculos e séculos de espoliação a que foi submetido
o continente africano, a exemplo do que aconteceu
com o Terceiro Mundo, depois abandonado à própria
sorte como o mais pobre dos continentes.
É realmente preocupante a situação com que várias nações africanas se defrontam, países que enfrentaram além da guena civil, tragédias naturais ou advindes do subdesenvolvimento, como a seca e a fome. É
preciso que a comunidade internacional abdique do
olhar de pana e indignação para assumir o olhar de
culpa por essa situação, aumentando a ajuda humanitária e econômica à região. Enfrentar o desnivelamento entre os países ricos e pobres é o grande desafio
para as nações subdesenvolvidas. Mas, para a África,
que é o "irmão pobre", esse desafio assume proporções ainda maiores, gigantescas.
Os milhões de africanos que vieram, como escravos, para o Brasil, contribuíram definitivamente
para a formação do que hoje chamamos de "veia
africana•.
A identidade étnica e cultural e a complementaridade económica fazem do Brasil e África parceiros
naturais do desenvolvimento. O nosso relacionamento pode ser incrementado a partir de vários setores, modificando a correlação de forças de nossa balança comercial. Apenas a título de exemplo, aponto
algumas áreas carentes de intercâmbio económico,
que pode ser concretizado: no setor energético, petroquímica, de telecomunicações, de informática,
além da troca de experiências para estimular o fluxo
turístico entre os dois países.
Estima-se que o Brasil movimenta apenas 3%
de seu comércio exterior com o continente africano.
Mas podemos fazer muito mais, intensificando as relações comerciais e culturais. Historicamente, falta
ao nosso País uma política mais ousada na área comercial, em relação ao continente africano. Poderiamos dizer que nesta parceria internacional não fomos capazes, por exemplo, de fazer com que a nossa indústria de turismo aproveitasse melhor a relação cultural com a África, quando sabemos que o
Brasil tem uma vocação natural para o turismo e, assim, o estreitamento dessa relação poderia ajudar
economicamente tanto o Brasil quanto os países
africanos, aproveitando-se, inclusive, as facilidades
criadas a partir da existência de uma língua comum.
Estamos convencidos de que podemos priorizar a
relação comercial com esses países, projetando o
Brasil como uma grande liderança, não só por conta
da relação estreita cultural e racial que temos, mas
pela necessidade económica de ampliar nossa parceria e fazer verdadeira justiça social. É importante
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assumirmos a necessidade de olhar para a nossa
"Mãe África" com dignidade, com seriedade e entender que somos colaboradores nesse processo de
transição política e económica da África.
Se nossa economia tiver corno referência também os países africanos, poderemos •construir uma
nova relação, que não será simplesmente cultural e folclórica, mas consolidada numa frente política e económica que trará prosperidade para todas as nações.
É preciso mudar esta visão, marcada pelo estereótipo e pelo preconceito. O nosso compromisso deve
ser com a mudança desse olhar sobre a África, resgatando a dignidade de um povo sofrido que, igual a nós,
brasileiros, persegue a estabilidade social, política e
económica. Não podemos nos esquecer que, acima
de parceiros comerciais, somos irmãos que dividem a
mesma história e a mesma cultura É necessidade urgente e prioritária encontrarmos vias de cooperação
para recuperarmos nossa história comum e vencer o
preconceito, principalmente da mídia, que veicula uma
imagem estereotipada da África.
Certa vez, por ocasião da eleição e posse de
Nelson Mandela na Presidência da África do Sul, o jornal Correio Braziliense publicou nota de um jornalista
que analisava as eleições sul-africanas. Dizia ele:
•- o que se prevê é o despreparo dos
negros para governar um país rico e de subsolo tão bom.
- ...os pretos, sempre submissos, não
saberão desfrutar da liberdade que conquistaram e, em outras situações, vão partir para
revanche e domínio.
- Não são as melhores as perspectivas
da África do Sul para os dias de hoje.
- Mandela poderá pôr a perder boa fortuna na ãnsia de atender logo aos seus amigos que lutaram durante\ tantos anos por
uma liberdade que agora chega, e com a
qual muita gente importante do novo governo não saberá o que fàzer".
1

Pois bem. Apesar dessas notícias, o rriundo.inteiro depositou confiança e esperança no novo Governo
da África do Sul, e a história está ar para provar, pois
Nelson Mandela é considerado um dos maiores chefes
de Estado de todos os tempos, conduzindo uma tmnsição que se tornou referencial de pluralidade. Deu, agora, a maior demonstração disso ao ser o mediador, no
Zaire, para a busca da estabilidade.
A África é bem mais que um continente de países pobres e problemáticos. É uma terra de imensuráveis riquezas e potencialidades, com a qual o Bra-
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sil pode e deve estabelecer ligações de grande interesse comercial. Os vínculos culturais e históricos facilitam esse processo e não podem ser desprezados
ou encarados como algo secundário e irrelevante.
A África é bem mais do que um continente.
Para nós, brasileiros, a África tem especial importância em função dos vínculos culturais e históricos que
nos unem, que representam muito mais que facilitadores da interação comercial.
O Governo brasileiro deve mostrar mais zelo
pelas relações com o mundo africano, que está tão
ou mais presente na formação da nacionalidade brasileira que o mundo europeu.
O Dia da África nos lembra todos os oprimidos,
desempregados, todos os jovens que não encontram lugar merecido num sistema que convive com a
injustiça e o egoísmo. O Dia da África é também o
dia das mães de famílias angustiadas, que estão
vendo seus filhos abandonados, desassistidos. O
Dia da África é o dia dos velhos, rotos, desdentados,
marginalizados, que não estamos vendo apenas,
neste momento difícil, nos vídeos da televisão brasileira. O Dia da África também significa as esperanças daqueles que transpuseram barreiras, conquistaram a liberdade e estão em busca da paz.
Sr. Presidente, presto esta homenagem a esta
data de que jamais poderia deixar de lembrar; faço-a
com o apoio dos meus Pares, que consentiram que
eu a pudesse fazer na tarde de hoje, e com a emoção de uma cidadã brasileira, oriunda da "Mãe África•, que está no País buscando conciliar interesses
pfuriétnicos e fazer com que o mito da democracia
racial brasileira seja derrubado para dar lugar, pura e
simplesmente, à igualdade racial entre todos, para
que a raça brasileira não conviva com essa desigualdade social e com essa guerra surda e praticamente
. muda daqueles que não têm sensibilidade para ver
os papéis que nós, os negros, ternos mundialmente.
Quero dizer que a "Mãe África" está cada vez
mais presente e nos chama a atenção para a luta
pela liberdade; é uma "Mãe África" que está totalmente despida do seu sentimento de apenas possuir
e usufruir de suas riquezas sem considerar primeiro
que as relações humanas são preponderantes para
que o mundo possa viver e conviver com a paz.
Obrigada, meus Pares, por me concederem
eSta oportunidade. Obrigada "Mãe África" por poder
estar aqui, nesta tribuna, rendendo-lhe homenagem
por esses dias - esses dias porque não foi apenas o
25 de maio, mas os dias que virão -, a fim de que a
luta pela libertação do povo africano, pela estabilida-
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de econômica, pela democracia das convivências raciais se faça ouvir por todo o universo..
Obrigada, sobretudo, por você existir.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, expediente que será lido pelo ,Sr. 1 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

°

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGEM N2102, DE 1997
(N° 597/97, na origem}
Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da
Constituição Federal, e de acordo com o disposto no
art. 56, § 12, do Regulamento de Pessoal do Serviço
Exterior, aprovado pelo Decreto n° 93.325, de 12 de
outubro de 1986, no art. 40, § 12 , do Decreto n2
2.070, de 13 de novembro de 1996, submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que desejo
fazer, do Senhor Carlos Moreira Garcia, Ministro de
Primeira Classe, do Quadro Permanente, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo
de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Espanha,
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao
Principado de Andorra.
Os méritos do Ministro de Primeira Classe Carlos Moreira Garcia, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho dessa elevada função, constam
da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasnia, 23 de maio de 1997.- FERNANDO
HENRIQUE CARDOSO.
EM N° 200/DP/ARC/G-MRE/APES
Brasília, 2p de maio de 1997
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
De acordo com o art. 84, inciso VIl, da Constituição, e com o disposto no art 56, § 12, do Regulamento de Pessoal do Serviço Exterior; aprovado
pelo Decreto n2 93.325, de 1° de outubro d6 1986, e
no art. 40, § 1°, do Decreto n° 2.070, de 13 de novembro de 1996, submeto à apreciação de Vossa
Excelência a anexa minuta de Mensagem ao Senado Federal destinada à indicação do Senhor Carlos
Moreira Garcia, Ministro de Primeira Classe, do Quadro Permanente, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador do Brasil
junto ao Reino da Espanha, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Principado de Andorra.

2. Encaminho, igualmente em anexo, informação sobre o Principado de Andorra e Curriculum Vitae do Ministro de Primeira Classe Carlos Moreira
Garcia que, juntamente com a Mensagem ora sub·
metida à apreciação de Vossa Excelência, serão
apresentados ao Senado Federal para exame de
seus ilustres membros.
Respeitosamente, - Luiz Felipe Lampreia, Mi·
nistro de Estado das Relações Exteriores.
CURRICULUM VITAE
CARLOS MOREIRA GARCIA
23 de abril de 1994, em Juiz de Fora, Minas
Gerais.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata.
Instituto Rio Branco, 1966/67
Curso de Altos Estudos, Instituto Rio Branco,
1982
Fellow in Foreign Service, Georgetown University, 1983

Carreira de Diplomata
Ministro de P!Ineira Classe, merecimento, 25-6-92
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 23-12-85
Conselheiro, merecimento, 22-6-81
Primeiro Secretário, merecimento, 1-5-76
Segundo Secretário, merecimento, 29-12-70
Terceiro Secretário, 24·11-67

Funções no Brasil
No ltamaraty:
Chefe do Gabinete, 1995/1997
Relator da Comissão de Aperfeiçoamento da
Organização e Práticas Administrativas do Jtamaraty
-CAOPA, 1992/1993.
Chefe do Departamento de Administração,
1986/1990.
Coordenador Executivo do Gabinete do Ministro, 1985/1986.
Assessor de ·Pianejamento e Coordenação,
1975/19n.
OfiCial de Gabinete do Ministro 1970/1971.
Assistente do Chefe da Divisão de Comunicações,1969.
Assistente do Chefe da Divisão do Pessoal, 1968.
Assistente do Chefe da Divisão da. Europa
Oriental, 1967/1968.
Fora do ltamaraty
Conselheiro da ltaipu Binacional, 1995
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Secretário de Projetes Especiais da Presidência da República e Ministro Extraordinário da Criança,1992.
Secretário da Administração Federal, 1991/1992.
Presidente do Grupo de Trabalho Nacional de
Organização da Conferência das N~ Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento - GTN Rio 92 1991192.
Membro do Comitê Nacional do Programa de
Qualidade e Produtividade, 1991/1992.
Coordenador do Programa Federal de Desregulamentação, 1990/1991.
Diretor-Geral de Administração da Presidência
da República, 1990/1991

Postos no exterior
Washington, OEA, Conselheiro, 1983185
Lisboa, Embaixada, Primeiro Secretário e Conselheiro, 1980/83
Nova York, ONU, Primeiro Secretário, 1977/80
Londres, Embaixada, Segundo Secretário, 1971/74
Missões no exterior
Assembléia Geral das Nações Unidas:
-L Sessão - representante alterno
-XXXII, XXXIII e XL Sessões -1977/1978/1985
-delegado
-XXXIV sessão -1979- representante alterno
-VIII sessão especial - 1978- assessor
Comitê das Nações Unidas para os Usos Pacfficos do Espaço Exterior, Nova York:
-XXI e XXII sessões -1978/1979- delegado
Subcomitê Científico e Técnico para os Usos
PacífiCOs do Espaço Exterior, Nova York:
- XV sessão- 1978 (Chefe de Delegação)
-XVI e XVII sessões- 1979/1980- delegado
Subcomitê Jurídico para os\Usos Pacfficos do
Espaço Exterior, XIX sessão- 1979 -delegado
Assembléia-Geral da OEA:
- X e XI sessões especiais - 19[fl - repre·
sentante alterno.

Prêmio e condecorações
Prêmio Lafayete de Carvalho e Silva Instituto
Rio-Branco
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz
Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, GrãCruz
Ordem do Mérito Naval, Grande OfiCial
Ordem do Mérito das Forças Annadas, Grande
Oficial
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Ordem do Mérito Aeronáutico, Grande Oficial
Ordem do Mérito Militar, Comendador
Medalha do PacifiCador
Medalha Santos Dumont
Grande Medalha da Inconfidência, Minas Gerais
Medalha do Bicentenário de Tiradentes, Minas
Gerais
-on:tern do Mérito de Brasüia, Grande Oficial,
Distrito Federal
Ordem do lpiranga, Comendador, São Paulo
Ordem de Cristo, Grande Oficial, Portugal
Legião de Honra, Oficial, França
Ordem de Victoria, Membro, Grã-Bretanha
Ordem do Infante D. Henrique, Comendador,
Portugal
Ordem de Bernardo OHigginis, Grã-Cruz, Chile
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, Itália
Ordem do Mérito, Grã-Cruz, Alemanha
Ordem da Palma, Grã-Cnuz, Suriname
Ordem da Águia Azteca, Grã-Cruz, México
Ordem do Tesouro Sagrado, Grande Oficial,
Japão

Visitas presidenciais:
Japão (1996- comitiva)
México (1996-- comitiva)
lndia (1996- comitiva)
China e Malásia (1995- comitiva)
Cinquentenário da ONU, Nova York (1995 comitiva)
V Cúpula Ibero-Americana, Bariloche (1995 comitiva)
União Européia, Bélgica e Alemanha (1995 comitiva)
Portugal (1995- comitiva)
Estados Unidos da América (1995 -comitiva)
Chile (1995- comitiva)
ONU (1985 _:comitiva)
Uruguai (1985- comitiva)
Nigéria (1983...:: comitiva)
México (1978- comitiva)

Visitas ministeriais:
L Sessão de AGNU (1995- comitiva)
Estados Unidos da América (1995- comitiva)
RFA e Reino Unido (1995 - comitiva) ,
Argentina, Paraguai e Uruguai (1995- comitiva)
Paraguai (1986- comitiva)
Argentina (1985 - comitiva)

------:_e-c:_:--c_c-c:___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Cargos eletivos
Membro do Comitê de Contribuições das Nações Unidas, 1978/79 e 1989/90
Relator do Comitê das Nações Unidas sobre os
Usos Pacíficos do Espaço Exterior, 1978/80
XIV assembléia-Geral ExtraordiMria da OEA,
Cartagena. 1965 -delegado
Conferência da IMCO sobre o Lançamento de
Resíduos no Mar. Londres, 1972- delegado
Conferência Internacional sobre Poluição Marítima, Londres, 1973 - delegado
XXX Sessão do Conselho do IMCO, Londres
1973 - delegado
VIl Sessão da Assembléia da IMCO, Londres,
1973- delegado
XVII e XXVIII Sessão do Comitê de Programas
e Coordenação, Nova York, 1977 e 1988- assessor
e chefe da Delegação
I Sessão do Comitê da Informação, Nova York,
1980 - representante
Reuniões de Embaixadores:
Leste Europeu, Frankfurt (1985)
América Andina, Quito (1986)
África Austral, Harare (1986)
Oriente Médio, Riade (1986)
Europa Ocidental, Genebra (1987)
Stélio Marcos Amarantes, Diretor-Geral do
Departamento do Serviço Exterior.
PRINCIPADO DE ANDORRA
lnfonnação
O Principado de Andorra, com território de 450
quilõmetros quadrados e população de cerca de 66
mil habitantes, tem uma renda per capita de. aproximadamente, US$14,000.00 dólar~s; é membro da
Organização das Nações Unidas e da União Aduaneira Européia ("EU Customs Union"). Sua economia é baseada, essencialmente, nos rendimentos
oriundos do setor de turismo.
!
A aprovação, em referendum realizado em
março de 1993, da Constituição do Principado, determinou o fim dei Estado feudal existente em Andorra por mais de 700 anos, consagrando os princípios
do sufrágio univerSal e da divisão entre os poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário. O Presidente da
França e o Bispo de Urgel foram mantidos como ccPríncipes na Chefia do Estado, sem poderes executivos, na condição de garahtes exteriores da independência e integridade do País.

A Constituição marcou o ingresso de Andorra
na comunidade internacional como Estado sobera-no. Em julho de 1993, o país foi aceito como membro pleno da Organização das Nações Unidas e,
deste então, já estabeleceu relações diplomáticas
com mais de 70 nações, inclusive com a Argentina e
México, na América Latina.
Dentro do espírito de universalidade que norteia, entre outros traços marcantes, a política externa do Brasil e, em consonância com a determinação
brasileira de desempenhar papel sempre mais relevante na cena irrtemaciOnal, -o-est~ll:ielecimento de
relações diplomáticas com o Principado de Andorra
foi formalizado em 9 de julho passado, e anunciado
por intermédio de divulgação, nas Nações Unidas,
- de Comunicado Conjunto datado do mesmo dia.
As facilidades logísticas de transportes e comunicações têm inspirado a maioria dos países que
mantêm relações cumulativas com o Principado de
Andorra a designar Madri como a Capital ideal para
cumulatividade.
Recentemente, foi estabelecida a Embaixada
em Andorra, a Velha, Principado de Andorra, cumulativa com a Embaixada em Madri, Reino da Espanha.

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.)

AVISOS
DE MINISTROS DE ESTADO
Brasília, 15 de maio de 1997
AVISO N2 392/MF
Senhor Presidente,
Refiro-me ao Requerimento n• 221, de 1997 de
autoria dos Senadores Eduardo Suplicy, José
Eduardo Andrade V~eira, Carlos Wilson, Mauro Miranda, António Carlos Valadares, Laurõ Campos,
Renan Calheiros, Roberto Requião, José Eduardo
Outra, Jefferson Péres, Coutinho Jorge, Lúcio Alcântara, Valmir Campelo, Pedro Simon, Joel de Hollanda e Bernardo Cabral, por meio do qual fui convocado para prestar esClarecimentos sobre a fusão do
Banco Bamerindus com o Banco Hong Kong and
Shangai Banking Corporation.
A propósito, coloco-me à disposição desta Presidência, nos termos do Ofício n• 326 (SF), de 14-497, da Primeira Secretaria, para agendar a data e o
horário de meu comparecimento ao Plenário desta
Casa legislativa
'
Respeitosamente, - Pedro Sampaio Malan,
Ministro de Estado da Fazenda.
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N• 400/97, de 20 do corrente, do Ministro de
Estado da Fazenda, encaminhando as informações
referentes ao Requerimento nº 171, de 1997, do Senador Roberto Freire.

As informações foram remetidas, em
cópia, ao requerente.
:
O requerimento vai ao Arquivo.
Projeto recebido da Câmara dos Deputados.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N 2 23, DE 1997
(N•1.621, de 1996, na Casa de origem)
Acrescenta parágrafo ao art. 22 do
Decreto-Lei n 2 2.236, de 23 de janeiro de
1985, que altera a tabela de emolumentos
e taxas aprovada pelo .ar!. 131 da lei nº
6.815, de 19 de agosto de 1980.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O arl 2~ do Decreto-Lei n~ 2.236, de 23
de janeiro de 1985, alterado pela Lei n2 8.988, de 24
de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a tabela de
emolumentos e taxas aprovada pelo art. 131 da Lei
n2 6.815, de 19 de agosto de 1980, passa a vigorar
acrescido do seguinte parágrafo único:
"Art. ~ ...................................................
Parágrafo único. Ficam dispensados
da substituição de que trata o caput deste
artigo os estrangeiros portadores de visto
permanente que tenham participado de recadastramento anterior e que:
1- tenha completado sessenta anos de
idade, até a data do vencimento do docum_!!nto de identidade;
11 - sejam deficientes físicos. •
Art. ~ Esta lei"entra em vigor na data de sua
publicação. ·
· ·
\
Art. 4 2 Revogam-se as disposiÇÕeS em contrário.
PROJETO DE LEI ORIGINAL
Acrescenta parágrafo ao Jrtigo 22 do
Decreto-Lei nll 2.236, de 23 de janeiro de
1985, que "altera a tabela de emolumentos e taxas aprovadas pelo artigo 131 da
Lei nº 6.815, de 19 de agosto de 1980".
Cabe ressaltar que a medida atinge somente o
estrangeiro que tenha obtido sua cédula de identidade em cadastramento anterior. A cédula de identidade continua sendo obrigatória, como documento válido para todos os estrangeiros, com visto temporário
ou permanente, que estejam no Pais.

Assim, contamos com a manifestação favorável dos nobres parlamentares à aprovação deste
projeto.
Sala das Sessões,
de 1996.- Deputado Arnaldo Faria de Sá.
LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

DECRETO-LEI N2 2.236, DE
23 DE JANEIRO DE 1985
Altera a tabela de emolumentos e taxas aprovada pelo art. 131 da Lei n 2
6.815, de 19 de agosto de 1980.
O Presidente da República, usando de atribuições que lhe confere o art. 55, item 11, da Constituição, decreta:
Art. 12 A tabela de emolumentos e taxas aprovada pelo art. 131 da Lei n2 6.815, de 19 de agosto
de 1980, alterada pela Lei n~ 6.964, de 9 de dezembro de 1981, passa a vigorar com a seguinte redação e valores, no que se refere à emissão de documento de identidade e pedido de passaporte para
estrangeiro ou laissez-passer:
I - pedido de passaporte para estrangeiro ou laissez-faire - 1,0 (um) maior valor
de referência;
11 -emissão de documento de identidade (arts. 33 e 132):
Primeira via - 1,0 (um) maior valor de
referência;
•
Outras vias - 1,5 (um e meio) maior
valor de referência;
Substituição - 0,6 (seis décimos) do
maior valor de referência.
Art. 22 O documento de identidade para estrangeiro será substitufdo a cada 4 anos, a contar,da
data de sua expedição, ou na prorrogação do prazo
de estada.
Art. 32 Este decreto-lei entra em vigor em 12 de
janeiro de 1985, revogando-se as disposições em
contrário.
Brasília, 23 de janeiro de 1985; 1642 da Independência e 97º da República. - JOÃO FIGUEIREDO - DeHim Netto - Danilo Venturini - Otávio
Aguiar de Medeiros.
LEI N2 6.815, DE 19 DE AGOSTO DE 1980
Define a situação jurídica d<? estrangeiro no Brasil, cria o Conselho Nacional
de Imigração, e dá outras providências.
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Art. 131. Rca o Ministro da Justiça autorizado a
instituir modelo único de Cédula de Identidade para estrangeiro, portador de visto temporário ou permanente,
a qual terá validade em todo o território brasileiro e
substituirá as carteiras de identidade em vigor.
Parágrafo único. Enquanto n~o for criada a cédula de que trata este artigo, continuarão válidas:
I - as Carteiras de Identidade emitidas com
base no art. 135 do Decreto n2 3.01 o, de 20 de
agosto de 1938, bem como as certidões de que trata
o § 2" do art. 149 do mesmo decreto; e
11 - as emitidas e as que o sejam com base no
Decreto-Lei n2 670, de 3 de julho de 1969, e nos
arts. 57,§ 12, e 60, § 22 , do Decreto n2 66.689, de 11
de junho de 1970.

(À Comissão de Relações Exteriores e
Defesa Nacional.}
PARECERES
PARECER N2288, DE 1997
Da Comissão de Assuntos Sociais,
sobre o Projeto de Lei da Câmara n2 25,
de 1995,(n2 2.331/95, na Casa de origem)
que "dispõe sobre a criação de Área de
Proteção Ambiental - APA no Distrito de
Joaquim Egídio, Município de Campinas,
Estado de São Paulo".
Relatara: Senadora Marina Silva
1- Relatório
Coube-nos a análise, nesta Comissão, do Projeto de Lei n2 25, de 1995, oriundo da Câmara dos Deputados, que •dispõe sobre a criação de Área de Proteção Ambiental- APA, no Distrito de Joaquim Egídio,
Município de Campinas, Estadf de São Paulo•.
A APA proposta está focalizada em região de
Mata Atlântica. O objetivo do projeto, inscrito em seu
artigo 32 , é o de •garantir a preserv~ção dos remanescentes de Mata Atlântica, bem como dos demais
ecossistemas a ela associados, incluindo a vegetação nativa, a fauna silvestre e os mananciais, como
forma de manter o equilíbrio ecológico da região•. O
texto descreve, ainda (art. 2" e incisos), a delimitação da APA pretendida e estabelece regras para a
elaboração de seu plano de manejo (art. 42 ), sob a
responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, em articulação com a Secretaria de Estado do
Meio Ambiente, a Prefeitura do Município de Campi-

nas, comunidades locais e representantes da comunidade científica.
li-Análise
A Mata Atlântica foi o primeiro conjunto de
ecossistemas brasileiros a sofrer a ação dos-coTonizadores e desde o século XVI foi submetida a uma
exploração predatória que a reduziu a 8,8% de sua
extensão original. Mesmo esse pequeno percentual
de remanescentes de floresta continua ameaçado.
A decisão desta Comissão a respeito da implantação de uma Área de Proteção Ambiental não
deveria levar, aparentemente, a uma avaliação da
Mata Atlântica como um todo. Ao contrário, porém, a
caracterização do todo é imprescindível para que tenhamos uma idéia mais precisa do que se fala quando temos à mão a possibilidade de garantir proteção
mesmo a uma pequena área deste importante ecossistema.
A Mata Atlântica distribui-se pelo litoral brasileiro desde a altura do Cabo São Roque, no Rio Grande do Norte, no paralelo 6, até a região de Osório,
no Rio Grande do Sul, no paralelo 30. Avança para o
interior em extensões variadas, com maior incidência
nos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Embora hoje em
dia não restem dela mais do que os 8,8% mencionados, ainda conta com enomne diversidade biológica
e em seu domínio estão algumas das mais impressionantes paisagens brasileiras, como as cataratas
do lguaçu, as falésjas de Torres, os arenitos de Vila
Velha, as cavernas do Vale do Ribeira, as escarpas
da Sena dos Órgãos, etc. A floresta praticamente
desapareceu nos Estados do Rio Grande do Norte e
Paraíba; é encontrada em poucos bolsões na Bahia
e Espírito Santo e tem seus principais remanescentes nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas"Gerais, Paraná e Santa Catarina.
:.·~
Outros ecossistemas são associados à Mata
Atlântica e dependem dela para sobreviver, como os
manguezais, essenciais para a reprodução da fauna
aquática; as restingas, florestas de pinheirais e campos de altitude, enclaves de cenado, matas isoladas
de topo de morro, vegetação de dunas e vegetação
de ilhas costeiras e oceânicas.
O processo de ocupação da Mata Atlântica, em
quase cinco séculos, transfomnou-a no território
onde se verifica a maior concentração populacional
e econômica do país. A princípio com o extrativismo
de pau-brasil e outras madeiras, seguiu'-se o ciclo da
cana-de-açúcar, especialmente no Nordeste, com
desmatamento extensivo alto no auge da lavoura ca-
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feeira, sobretudo em São Paulo e Rio de Janeiro.
Pecuária, mineraÇão e urbanização, com- todos ós
seus subprodutos, somaram-se para transformar a
Mata Atlântica no ecossistema mais atingido pela
ação humana. Atualmente, 70% da população do
país vivem em área .originei de mata Atlântica, onde
está também a maioria das grandes cidaqes e regiões metropolitanas e os principais pólos industriais,
petroquímicos e portuários, responsáveis por 80%
do PIB nacional.
A despeito da pujança económica concentrada
na região litorânea e sobreposta ao ecossistema
Mata Atlântica, a preocupação com a destruição
ecológica vem desde a década de 30, com a vigência do Código Florestal (1934)e com a criação do primeiro Parq·Je Nacional, o de ltatiaia (1937). Nos últimos 65 anos, o número de Unidade de Conservação
evoluiu para mais de duzentos, o que não reflete a
realidade de proteção à biodiversidade na área, que
continua controvertida e problemática.
Em 1985, o deslizamento das encostas da Serra do Mar, em Cubatão, foi um marco na mobilização
da sociedade civil por medidas de proteção aos remanescentes da mata e, pela primeira vez, surgiu
um discurso claro associando essa proteção ao interesse social e ao planejamento das atividades económicas. Surge, nesta época, a idéia de solicitar à
UNESCO o reconhecimento da Mata Atlântica como
integrante do Sistema de Reservas de Biosfera, criado em 1972 e que hoje envolve a proteção de áreas
em 110 países. Cada Reserva deve ser uma coleção representativa de ecossistemas regionais altamente significativos.-º. título significa apoio para o
planejamento da atividade de proteção, por meio da
viabilização financeira de um gerenciamento do
ecossistema, feito em conjunto por instituições governamentais e não-governamentais, a partir do zoneamento da área e ~-~usca do marJejo adequado
das atividades pré-existentes ou a seràm instaladas.
Em 1992, a indicação da Mata Atlântica como Reserva de Biosfera foi aceita pela UNESCO.
No âmbito das articulações internas ad, país,
desde 1985 elas c-.aminham, passando por três. momentos marcantes. A inclusão, na Constituição Federal, da Mata Atlântica como patrimõnio nacional
(art. 225, § 42) foi o primeiro. Em segundo lugar, a
formação do Consórcio Mata Atlântica, no final de
1988, constituído por governos e prefeituras interessados no estabelecimento de regras para o desenvolvimento da região, aliado à defesa dos últimos remanescentes de florestas. O Consórcio é um marco para entender o processo de negociações e debates (envol-
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vendo entidades governamentais, não-governamentais e representantes de interesses económicos e
sociais estabelecidos na área de incidência de Mata
Atlântica) que resultou no Decreto 750, de 10-2-93,
que "dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica".
Deve-se lembrar que o Decreto 750 substituiu
decreto anterior, o 99.547/90, que determinava simplesmente a proibição, por prazo indeter.-ninado, do
corte e respectiva exploração da vegetação nativa
da Mata Atlântica. Festejado inicialmente, pelos ecologistas, como vitória, logo ficou claro que o 99.547
era, de fato, fonte de novos problemas e não se
prestava a seus objetivos maiores. Sua rigidez impedia o controle racional de atividades já instaladas em
toda a extensão do ecossistema, fez aumentar significativamente o número de agentes sociais em situação de delinqüência ambiental e transformou a proteção da floresta num caso apenas de fiscalização e
repressão, a cargo do lbama, cuja deficiência de recursos materiais e humanos é conhecida.
O processo de elaboração do decreto 750 foi,
assim, um avanço qualitativo na compreensão dos
problemas ambientais no Brasil, a despeito de quaisquer polêmicas jurídicas ou técnicas que ainda possa levantar. Entre suas inovações, queremos destacar a força dada aos órgãos estaduais ambientais,
tanto nas decisões sobre o uso de áreas da floresta
quanto na fiscalização do cumprimento do decreto; a
permissão da exploração seletiva de espécies nativas, sob condições; e o 'tratamento diferenciado
dado às populações tradicionais, dispensadas de
atender requisitos para a extração de espécies nativas, desde que o façam para sua subsistência.
Desde sua edição, o Decreto 750 foi regulamentado por meio de 16 resoluções do Conselho Nacional
do Meio Ambiente - CONAMA e de várias portarias
conjuntas do IBAMA com órgãos ambientais estaduais, estabelecendo critérios específiCOs para sua
aplicação nas diferentes realidades regionais.
O que ressalta· do exposto, para efeito da avaliação do projeto de lei em pauta, é que, longe de ser
um problema apenas ecológico, a preservação do
que resta da Mata Atlântica é questão de racionalidade sócio-econômica e de filosofia de desenvolvimento que envolve um debate fundamental para
todo o país e não· somente para a região. Por ser
emblemática de uma determinada forma de ver o desenvolvimento - apenas como crescimento material
para uma parcela reduzida da população, independentemente dos custos sociais e ambientais im-

postos a todos - a degradação da Mata Atlântica
deve preocupar sobremaneira o Congresso Nacional, ainda que suscitada por um 'caso específico,
como é o que nos ocupa neste momento.
As APAs (Áreas de Proteção Ambiental) talvez
sejam as Unidades de Conserva~o que mais exijam
e expressem compromisso com uma nova mentalidade a respeito dos objetivos e do alcance do processo de desenvolvimento, por serem as mais abertas, as mais expostas à presença humana. No fundo, uma APA é uma vivência experimental entre o
equilíbrio ecológico e atividades económicas e sociais. Esse tipo de Unidade de Conservação deve
obedecer a um zoneamento ambiental, sem desapropriação de tenras pelo poder público e com a participação da comunidade em geral, instituições científicas, sociais e ambientais. ·Sua existência decorre
não só da necessidade de proteção ambiental em si,
mas 'de assegurar o bem-estar das populações hu·
manas e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais'. (art. 8º, lei 6902/81 ).
A justificação do projeto em análise destaca
que a área proposta para a criação da APA de Joaquim Egídio constitui 'um dos mais belos e ricos trechos de mata Atlântica da região, caracterizado pela
presença de formações rochosas, grande diversidade de cobertura vegetal nativa e espécies exóticas
de fauna e flora, destacando-se ainda nesse conjunto o rio Atibaia, o maior curso dágua que atravessa o
Município de Campinas•. trata-se de 'mancha' florestal primária e secundária em região intensamente
desmaiada.
Apesar dessas qualidades - e da raridade que
elas significam no contexto geral de destruição de
Mata Atlântica aqui descrito - a área sofre grande
pressão, decorrente, principalmente, de expansionismo industrial sem controle e de outras atividades
·que insistem em ignorar todo conhecimento já acumulado sobre os males ambientais e as perdas sociais e económicas de médio e longo prazos causados pelo descuido com o manejo adequado do meio
ambiente natural. Estão aí, em escala global, os distúrbios climáticos e o agravamento da· destruição da
camada de ozônio que protege a Terra para provar
que a procura do equilíbrio ecológico é uma das
maiores urgências para a humanidade. Essa procura
deve estar presente em qualquer decisão económica, em todas as políticas públicas e na consciência
de cada cidadão, particularmente se ele tiver a responsabilidade de ser um representante do povo.
A população de Campinas revela essa consciência ao pressionar pela criação de uma Unidade

p

de Conservação que permita o uso sustentado, via
manejo das diversas atividades existentes, de uma
área especialíssima submetida a riscos ambientais
iminentes. Cabe ao Congresso Nacional oferecer os
instrumentos mínimos para que a racionalidade se
instale. A APA-~um caminho adequado, como, aliás,
foi reconhecido pela Câmara dos Deputados ao
aprovar o referido projeto, atendendo ao desejo manifestos da maioria da população do município, por
meio de inúmeras entidades e lideranças locais.
Entendemos, entretanto, ser conveniente in·
cluir naproposição,dispositivosque norteiem a elaboração do plano de manejo imprescindível à implantação da APA: zoneamento, discriminação de
atividades interditadas, atividades dependentes de licença especial, condições para concessão de licença para projetes de urbanização e atividades agropecuárias, fiscalização e tipificação de infrações.
III- Voto
Tendo em vista o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei da Câmara n2 25, de 1995,
com as emendas apresentadas a seguir.
Sala da Comissão, 21 de maio de 1997. -Ademir Andrade, Presidente - Marina Silva, Relatara Sebastião Rocha - João Rocha - Marluce PintoLúcio Alcãntara - Nabor Júnior- Edison LobãoBenedita da Silva - Romero Jucá - Mauro Miranda - Jonas Pinheiro - Waldeck Omelas - Leomar
Quintanilha- Osmar Dias.
EMENDA Nº 1-CAS
Acrescente-se ao final do Art. 32 a seguinte expressão: 'e melhorar a qualidade de vida da população local'.
EMENDA N 2 2-CAS
Dê-~_ ao art. 42 a seguinte redação:

'Art. 42 A APA de Joaquim Egídio terá
um zoneamento ecológico-econômico, bem
como um plano de manejo elaborado por autoridade competente em parceria com a comunidade local e entidades ambientais.
§ 1<~ O Zoneamento a que se refere o
caput deste art. estabelecerá normas de
uso de acordo com as condições locais bióticas, geológicas, urbanísticas, agro-pastoris,
extrativistas, culturais e outras.
§ 22 Serão consideradas como zonas
de uso especiais as unidades tte conservação de manejo, ou outras áreas com proteção ambiental especial, situadas nos limites

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

556

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

ANAIS DO SENADO FEDERAL

da APA de Joaquim Egídio, que sejam administradas pelo Poder Público. •
EMENDA N2 3-CAS
Acrescente-se o seguinte art. 5°, renumerandose os demais:

'

'Art. 5 2 Serão proibidas, ha APA de
Joaquim Egídio, as seguintes atividades:
I - pastoreio excessivo, considerandose como tal aquele capaz de acelerar sensivelmente os processos erosivos;
11 - terraplanagem, mineração, dragagem, e escavação que venham a causar danos ou degradação ao meio ambiente ou perigo para pessoa e para a biota.
III - utilização de agrotóxicos e outros
biocidas, exceto na Zona de Uso Agropecuário a que se refere o ar!. a•, observado o
disposto do parágrafo único desse artigo;
IV - utilização da área em desacordo
com o que estabelece o zoneamento ecológico-económico a que se refere o art. 4°."
EMENDA N° 4-CAS
Acrescente-se os seguintes art. 62 e 79-, remunerando-se os demais:
"Art. 62 Além das demais exigências
ambientais previstas na legislação em vigor,
dependerão de licença especial, concedida
pela entidade administradora da APA:
I - as atividades a que se refere o inciso 11 do art. 5°, localizadas num raio de até1.000 (mil) metros no entorno de cavernas,
corredeiras, cachoeiras, monumentos naturais, testemunhos geológicos e outras situações semelhantes; ·
~ ,
·n· - qualquer atividade 1industrial que '~ ~
possa afetar a APA de Joaquim Egídio;
III - a implantação de qualquer projeto
de urbanização no interior da APA de Joa!
quim Egídio.
Art. P. A cor1cesSão de licença especial
para as atividades previstas no inciso III do
art. 62 dependerá de:
I -adequação com o zonearnento ecológico-econômico da área;
11 - implantação de sistema de coleta e
tratamento de esgotos;
III - sistema de vias públicas com galerias de águas pluviais e, sempre que possível, em curvas de nível e rampas suaves;
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IV - lotes de tamanho mínimo suficiente para o plantio de árvores em pelo menos
20% da área do terreno;
V - programação de plantio de áreas
verdes com uso de espécies nativas;
VI - traçado de ruas e lotes comerciais
com declividade inferior a 10%. •
EMENDA N° 5-CAS
Acrescente-se o seguinte art.
os demais:

a•, remunerando

'Art. a• As áreas onde existem ou possam existir atividades agrícolas ou pecuárias, integram Zona de Uso Agropecuário,
na qual serão proibidos ou regulados os
usos ou práticas capazes de causar sensível
degradação do meio ambiente.
Parágrafo Único. Será proibida a utilização de agrotóxicos e outros biocidas que
ofereçam riscos sérios na sua utilização, inclusive no que se refere ao seu poder residual.'
EMENDA N° 6-CAS
Acrescente-se os seguintes arts. 9", 10 e 11,
remunerando os demais:
"Art. 9" A fiscalização da APA de Joaquim Egídio será feita mediante a constituição de Mutirões Ambientais, integrados no
mínimo, por três pessoas credenciadas pelo
órgão ambiental competente, estadual ou
municipal.
§ 1" A entidade responsável pelo Mutirão Ambiental poderá solicitar a presença e
o acompanhamento de pelo menos um servidor pertencente a uma corporação policial.
§ 2" Não havendo a presença de um
policial, o Mutirão Ambiental deverá constar,
no mínimo, com cinco pessoas.
§ 3" O Mutirão Ambiental contará,
sempre que possível, com a participação de
servidor com experiência em fiscalização,
de médico ou de pessoa com experiência
em assistência social.
Art. 10. O Mutirão Ambiental poderá,
sempre que encontrar infrações ao disposto
nesta lei, lavrar autor de constatação, circunstanciados, devidamente assinados pelos presentes.
,
§12 O aUto de constatação será enviado à entidade credenciadora do Mutirão Ambiental, para aplicação das penalidades ca-
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bíveis, devendo, quando couber, ser encaminhado ao Ministério Público.
§ 22 Se as autoridades locais não se
pronunciarem sobre os autos de constatação, caberá aos órgãos federais competentes atuar em caráter supletivo.
Art. 11. Às infrações ao disposto nesta
lei aplicam-se as penalidades previstas na ·
legislação em vigor, federal, estadual ou municipal".
DOCUMENTOS ANEXADOS PELA
SECRETARIA-GERAL DA MESA; NOS
TERMOS DO ART. 250, PARÁGRAFO ÚNICO
DO REGIMENTO INTERNO

Requerimento n2
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do artigo 172, I, do R. I. do
Senado Federal a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei da Câmara n• 025, de 1995, que "Dispõe
sobre a criação de área de proteção ambiental APA, no Distrito de Joaquim Egídio, Município de
Campinas, Estado de São Paulo".
Sala das Sessões, - Senador Beni Veras, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais.
Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE DOS
RECURSOS HfDRICOS E DA AMAZÓNIA LEGAL
PARECER- SMAIOEGAM
Em, 23 de março de 1995
Assunto: Projeto de Lei da Câmara n2 25, de
1995, que cria a Área de Proteção Ambiental- APA
do Distrito de Joaquim Egídio.
A proposta de criação da Área de Proteção
Ambientai-APA no município de campinas, Estado
de São Paulo é ·totalmente eqllivocada, devido prin1
cipalmente:
· .
·
·
·
12- a Lei n2 6.902, de 27 de abril de 1981, que
dispõe sobre a criação de Áreas de froteção Ambiental, estabelece que •o Poder Exeóutivo, quando
houver relevante interesse público, poderá declarar
determinadas áreas do Território Nacional como de
interesse para a proteção ambiental, afim de assegurar o bem-estar·das populações humanas e conservar ou melhorar as condições ecológicas;• e
22- as APA não são criadas por Lei, e sim por
Decreto do Executivo, precedidos de estudos técnicos com base em parecer dó lbama, de acordo com
o-Decreto n2 99.274, de 6 de junho de 1990 queregulamenta a lei n2 6.902.

Atenciosamente, Gislaine Disconzi, Gerente
de Programa.
PARECER TÉCNICO DICOE Nº 11/95.
BSB, 2 de março de 1995
Assunto: Projeto de Lei n2 2.331/91, Processo
2
n 02001.005024/92 - 44/IBAMA/SEMAM- PR.
Senhor Coordenador,
Feita a análise do Projeto de Lei n2 2.331/91,
constante do Processo n• 5.024/92, apresentado
pelo Deputado Federal Magalhães Teixeira, datado
de 28 de novembro de 1991, que cria a Área de Proteção Ambiental- 'APA de Joaquim Egídio", no Distrito de Joaquim Egídio, no Município de Campinas,
no Estado de São Paulo.
Segundo o Projeto de Lei nº 2.331/91, a área
delimitada, destinada à APA de Joaquim Egídio fica
localizada em região de Mata Atlântica, e objetiva
garantir a preservação dos remanescentes de Mata
Atlântica e demais ecossistemas a ela associados,
incluindo a vegetação nativa, a fauna silvestre e os
mananciais, como forma de manter o equilíbrio ecológico da região.
No Projeto de Lei referido, determina que o
Plano de Manejo da APA de Joaquim Egídio será
elaborado por este lbama, em articulação com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Prefeitura do
Município de campinas e comunidades locais.
Apesar de ser um Projeto de Lei Federal, não
determina a quem cabe a responsabilidade pela implantação, administração, supervisão e fiScalização
da APA, necessitando ser mais específico quanto à
esfera administrativa (federal, estadual, municipal).
Assim sendo, requer sejam revistas as delimitações
geográficas da APA de Joaquim Egfdio, de maneira
a determinar a quem caberá à sua administração.
,
A Constituição Federal de 1988, definiu em seu
'~"'artigo 225, caput, que "Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado bem de uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de
vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo ·e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações•. E, desta forma, o meio ambiente, caracteriza-se, pois, como direito'absofuto inerente a cada indivíduo e a toda coletividade e impõe-se
ao Poder Público a responsabilidade e o dever de
preservar e garantir o equilíbrio desse meio ambiente para as presentes e futuras gerações. O Poder
Público tem imposições constitucionais, como atri·
buições para garantir a eficácia do meío ambiente
ecologicamente equilibrado, em prol da qualidade de
- vida do homem.
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O dever de preservar e defender o meio ambiente compete a todos, seja o cidadão, o Município,
o Estado, ou seja a União. A Constituição Federal de
1988, mudou profundamente o sistema de competência ambiental. A parte global da matéria ambiental poderá ser legislada nos três planos .:.. federal, estadual e municipal, isto é, a concepçã9 •meio ambiente• não ficou só na competência da União. Há
um equilíbrio na posição de competência. E em matéria ambiental, o Estado tem sua competência determinada na Constituição Federal, não havendo necessidade de se provar que o assunto é de interesse
estadual e/ou regional. No entanto aos municípios
competem tão somente suplementar a legislação federal e estadual no que couber, em se tratando de
interesse local (ver art. 30, I e 11 da CF).
Diz o art. 23 da Constituição Federal que "É
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municfpios: VI - proteger o meio
ambiente e combater a poluição em qualquer de
suas formas; VIl - preservar as florestas, a fauna e a
flora•. E no art. 24 da CF, no tocante à competência
concorrente, estabelece que a competência da
União limitar-se-á a estabelecer normas gerais (interesse geral, nacional). E o art. 30, I, da CF, prevê o
interesse local da norma municipal. Uma vez que o
Município tem competência para "legislar sobre assuntos de interesse local", tem competência para legislar sobre o seu meio ambiente (ver art 30, I, da
CF), desde que a questão ambiental não seja geral
e/ou estadual ou regional.
Destarte, entendemos que o Município de
Campinas tem competência para legislar sobre a
criação e administração da APA de Joaquim Egfdo,
desde que se sujeite às regras do art. 24, parágrafos
12 , 2º e 32 , da GF. -E que a suplementação das leis
federais e estaduais tenha relação com o interesse
local, que é encontrado na necessida,de de se darem
normas específicas. O município de\Campinas não
pode esperar, somente, que a atribuição de preservar e garantir o meio ambiente ecologicamel)le equilibrado seja do lbama e da Secretaria de Estado do
Meio Ambiente.
·
Uma APA é uma Unidade de Conservação que
deve ter como objetivo o de proteger valores ambientais significativos, com vistas a assegurar o
bem-estar das populações humanas e/ou melhorar
as condições ecológicas locais. E pode ser criada,
também, a nível municipal, como foi salientado, anteriormente.
A criação e implantação de uma APA não significa impedir o desenvolvimento econômico da re-

gião delimitada para este tipo de Unidade de Conservação, nem tampouco são necessárias desapropriações de terras, tendo os seus proprietários seu
patrimônio respeitado e garantido.
Para uma APA municipal, a abrangência das
áreas deve ser nos espaços geográficos do municí- ·
pio de Campinas, bastando a lei municipal de criação da Unidade de conservação.
Sugiro, portanto, seja encaminhado o presente
Processo à Prefeitura do Município de Campinas, a
fim de que o Executivo Municipal manifeste-se a respeito da criação da Unidade de Conservação (APA
no Distrito de Joaquim Egídio). E no que for necessário, esta DICOE coloca-se à disposição da Prefeitura Municipal de Campinas, para apoiar tecnicamente a criação e implantação da APA de Joaquim
Egídio.
Na situação em que se encontra o Projeto de
Lei referido, não há como esta DICOE manifestar-se,
de outra forma, quanto ao pleito.
É o Parecer. Francisco de Assis Brito, Especialista Ambiental.
OF. Nº SF/252/97

Em 19 de março de 1997

Exm2

Sr.
Senador Ademir Andrade
Presidente da Comissão de Assuntos Sociais
Senhor Presidente,
Ao fmal da Sessão Legislativa anterior foram
encaminhados à Secretaria-Geral da Mesa os projetas constantes da relação, anexa, com a solicitação
de serem incluídos em Ordem do Dia, nos termos do
art 172,1, do Regimento Interno.
Tendo em vista que todas as proposições já
estão instruídas com relatórios encaminhados pelos
respectivos relatores para inclusão na pauta dessa
Comissão, encareço a V. ExA submeter os projetas
· em referência a· esse órgão técnico, a fim de serem
posteriormente apreciados em Plenário devidamente
inst~J,~ídos com seus pareceres.
Atenciosamente, Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente:

LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comuin do
povo e essenciál à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coietividade o dever de
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defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
§ 42 A Aoresta Arnazônica brasileira, a Mata
Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense
e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma:-dà iei, dentro de condições
que assegurem a preservação do nieio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
DECRETO N2 750, DE 1O DE FEVEREIRO DE 1993
Dispõe sobre o corte, a exploração e
a supressão de vegetação primária ou
nos estágio avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, e dá outras providências.
O Presidente da República, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 84, inciso IV, e tendo em vista
o disposto no artigo 225, § 4°, da Constituição, e de
acordo com o disposto no artigo 14, alínea a e b, da
Lei n2 4.771(1j,. de 15 de setembro de 1965, no Decreto-Lei n2 289( ), de 28 de fevereiro de 1967, e na Lei nº
6.9380, de 31 de agosto de 1981, decreta:
Art. 1QFICaiTl proibidos o corte, a exploração e a
supressão de vegetação primária ou nos estágio avançados e médio de regeneração da Mata Atlântica
Parágrafo único. Excepcionalmente, a supressão da vegetação primária ou em estágio avançado
e médio de regeneração da Mata Atlântica poderá
ser autorizada, mediante decisão motivada do órgão
estadual competente, com anuência prévia do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, informando-se ao Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA, quando necessária à execução de obras, planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social, mediante aprovaçã_p ,de estudo e relatório de im"""~
1
pacto ambiental.
Art. ~ A exploração selefiva de detenninadas
espécies nativas nas áreas cobertas por vegetação
primária ou nos estágio avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica poderá ser l;!fetuada desde que observados os seguintes requisitos:
I - não promova supressão de espécies distintas das autorizadas através de práticas de roçadas,
bosqueamento e similares;
11 - elaboração de projetes, fundamentados,
entre outros aspectos, em estudos' prévios técnicocientíficos de estoques e de garantia de capacidade
de manutenção da espécie;
III - estabelecimento de área e de retirada máxima anuais;

IV- prévia autorização do órgão estadual com-petente, de acordo com
diretrizes e critérios técnicos por ele estabelecidos.

as

Parágrafo único. Os requisitos deste artigo não
se aplicam à exploração eventual de espécies da flora, utilizadas para consumo nas propriedades ou
posses das populações tradicionais, mas ficará sujeita à autorização pelo órgão estadual competente.
Art. 3 2 Para os efeitos deste decreto, considera-se Mata Atlântica nas fonnações florestais e ecossistemas associados inseridos no domínio Mata
Atlântica, com as respectivas delimitações estabelecidas pelo Mapa de Vegetação do Brasil, IBGE,
1988: floresta ombrófila densa atlântica, floresta ombrófila mista, floresta ombrófila aberta, floresta estacionai semidecidual, floresta estacionai decídua!,
manguezais, restingas, campos de altitude, brejos
interioranos e encraves florestais do Nordeste.
Art. 4Q A supressão e a exploração da vegetação secundária, em estágio inicial de regeneração
da Mata Atlântica, serão regulamentadas por ato do
lbama, ouvidos o órgão estadual competente e o
Conselho Estadual do Meio Ambiente respectivo, infonnando-se ao Conama.
Parágrafo único. A supressão ou exploração de
que trata este artigo, nos Estados em que a vegetação remanescente da Mata Atlântica seja inferior a
cinco por cento da área original, obedecerá ao parágrafo único do artigo 12 deste decreto.
Art. 5 2 Nos cao~ de vegetação secundária nos
estágio médio e avançado de regeneração da Mata
Atlântica, o parcelamento do solo ou qualquer edificação para fins urbanos só serão admitidos quando
de conformidade com o plano diretor do Município e
demais legislações de proteção ambiental, mediante
prévia autorização dos órgãos estaduais competentes e desde que a vegetação não apresente qualquer das seguintes características:
I - ser abrigo de espécies da flora e fauna silvestre ameaçadas de extinção;
11 - exercer função de proteção de mananciais
ou de prevenção e controle de erosão;
III -ter excepcional valor paisagístico.
Art. 62 A definição de vegetação primária e secundária i1os estágios avançado, médio e inicial de
regeneração da Mata Atlântica será de iniciativa do
lbama, ouvido o órgão competente, aprovado pelo
Conama.
Parágrafo único. Qualquer intervenção na Mata
Atlântica primária ou nos estágios avançado e médio
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de regeneração só poderá ocorrer após o atendimento do disposto no caput deste artigo.
Art. 72 Fica proibida a exploração de vegetação
que tenha a função de proteger espécies da flora e
fauna silvestre ameaçadas de extinção, formar corredores entre remanescentes de vegetação primária
ou em estágio avançado e médio de tegeneração,
ou ainda de proteger o entorno de unidade de conservação, bem como a utilização das áreas de preservação permanente, de que tratam os artigos 2º e
3° da Lei n• 4. 771, de 15 de setembro de 1965.
Art. a• A floresta primária ou em estágio avançado e médio de regeneração não perderá esta classificação nos casos de incêndio e/ou(je_smªtªITl~nlQ
não licenciados a partir da vigência deste decreto.
Art. 9º O Conama será a instância de recurso
administrativo sobre as decisões decorrentes do disposto neste decreto, nos termos do artigo Bº, inciso
III, da Lei n• 6.938, de 31 de agosto de 1981.
Art. 10. São nulos de pleno direito os atas praticados em desconformidade com as disposições do
presente decreto.
§ 12 Os empreendimentos ou atividades iniciados ou sendo executados em desconformidade com
o disposto neste decreto deverão adaptar-se às
suas disposições, no prazo determinado pela autoridade competente.
§ 2° Para os fins previstos no parágrafo anterior, os interessados darão ciência do empreendimento ou da atividade ao órgão de fiscalização local,
no prazo de cinco dias, que fará as exigências pertinentes.
Art. 11. O lbama, em articulação com autoridades estaduais competentes, coordenará rigorosa fiscalização dos projetes existentes em área da Mata
Atlântica
Parágrafo único. Incumbe aos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente - \SISNAMA, nos
caos de infrações às disposições deste decreto:
a) aplicar as sanções administrativas cabíveis;
b) informar imediatamente ao Ministérjo Público, para fins de requisição de inquérito policial, instauração de inquérito civil e propositura de ação penal e civil pública;
c) representar aos conselhos profissionais
competentes em que inscrito o responsável técnico
pelo projeto, para apuração de sua responsabilidade, consoante a legislação específica.
Art. 12 O Ministério do Meio Ambiente adotará
as providências visando o rigoroso e fiel cumprimento do presente decreto, e estimulará estudos técni-
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cos e científicos visando a conservação e o manejo
racional da Mata Atlântica e sua biodiversidade.
Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de
_sua publicação.
Art. 14. Revoga-se o Decreto n2 99.457(4), de
25 de setembro de 1990.
- ITAMAR FRANCO- Presidente da República.
- Fernando Coutinho Jorge.
DECRETO N2 99.547, DE 25 DE SE:EMBRO DE
- --------~1990

Dispõe sobre a vedação do corte, e
da_ resj)eC!iva exploração da vegetação
nativa da Mata Atlântica-;- e dá outras pro-- vidências.

b- Vice:Presidente âa Reipu511ca, no· exercício
do cargo de Presidente da República, usando das
atribuições que lhe confere o artigo 84, incisos 11 e
IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no
artigo 225, § 4 2 , desta;· na Lei n2 4.771(1), de 15 de
setembro de 1965, especialmente seu artigo 14, alíneas a e b, no Decreto-Lei n• 289(2), de 28 de fevereiro de 1967, e na Lei n• 6.9380, de 31 de agosto
de 1981, decreta:
Art. 12 Ficam proibidos, por prazo indeterminado, o corte e a respectiva exploração da vegetação
nativa da Mata Atlântica.
Art. 2 2 O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente
e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, no
exercício de sua competência e do modo imediato e
prioritário, deve promover rigorosa fiscalização dos
projetas existentes em áreas da Mata Atlântica, na
forma da lei.
Parágrafo único. Verificadas, pela fiscalização
a que alude este artigo, irregularidade ou ilicitudes,
incumbe li!_O lba.rru!, prontamente:
a) diligenciar as providências e as sanções cabíveis;
· b) oficiar ao Ministério Público Federal, se for o
caso, visando aos pertinentes inquérito civil a ação
civil pública.
c) representar, ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA em que inscrito o responsável técnico pelo projeto, para apuração de sua
responsabilidade, consoante a legislação específica
Art. 32 Este decreto entra em vigor na data de
sua publicação.
Art. 42 Revogam-se as disposições em contrário.
ITAMAR FRANCO, Presidente da República
em exercício. - Bernardo Cabral.
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LEI N2 6.902, DE 27 DE ABRIL DE 1981
Dispõe sobre a criação de Estações
Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental, e dá outras providências.
Art. Bº O Poder Executivo, quando houver relevante interesse público, poderá deplarar determinadas áreas do Território Nacional como de interesse
para a proteção ambiental, a fim de assegurar o
bem-estar das populações humanas e conservar ou
melhorar as condições ecológicas locais.
PARECERES NºS 289,290 E 291, DE 1997
Sobre o Projeto de Lei da Câmara nº
44, de 1993 (n2 4.908-8, de 1984, na Casa
de origem), que "Dispõe sobre o Estatuto
dos Mineiros".
PARECER Nº 289, DE 1997
(Da Comissão de Assuntos Sociais
12 pronunciamento)
Relator: Senador Casildo Maldaner

I - Relatório
É submetido à apreciação desta Comissão o
Projeto de Lei da Câmara n2 44, de 1995, do ilustre
Deputado Floriceno Paixão, que "dispõe sobre o Estatuto dos Mineiros".
Justificando a iniciativa o proponente afirma:
"Este trabalho que representa, na verdade, uma síntese das maiores e mais antigas reivindicações da
categoria, foi elaborado reproduzindo vários dispositivos da CLT e aproveitando algumas, mas importantes sugestões contidas no Projeto n2 1.472172, apresentado pelo saudoso Deputado Lauro Rodrigues,
que, sensibilizado com os problemas peculiares dos
mineiros, tentou criar um estqtuto próprio para os
I
trabalhadores nas minas•.
Na Casa de origem a proposição foi aprovada
com pareceres favoráveis da Comissão de Trabalho,
de Administração e de Serviço Públi~ e da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação.
É o relatório.
11- Voto do Relator
A iniciativa do ilustre Deputado está certamente fundamentada em nobres objetivos sociais e pretende atender aos anseios e esperanças de uma categoria de trabalhadores sujeitos, muitas vezes, a
condições de trabalho pouco condizentes com a natureza humana.
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Consideradas, entretanto, a importância de
uma normatização deste tipo e a amplitude da matéria tratada, está valendo possíveis implicações e relações dos dispositivos da proposição com os termos da Constituição, firmamos entendimento no
sentido do encaminhamento da matéria, antes de
uma análise mais profunda do mérito, para a Comissão de Constituição e de Justiça. Assim procedemos
especialmente atentos para alguns dispositivos.
O artigo 7 2 da proposição, por exemplo, prevê
que •o trabalho em minas, inclusive no subsolo, somente será permitido a homens (grifo nosso), com
idade compreendida entre 18 (dezoito) e 50 (cinqüenta) anos, assegurada a transferência para a superfície nos termos previstos no artigo anterior•. Salvo melhor entendimento, esta norma afronta o disposto no inciso XXX do art. 72 da CF, que prevê
"proibição de diferença de salários, de exercício de
funções e de critério de admissão por motivo de
sexo, idade, cor ou estado civil".
Também merecem, em nosso entendimento,
uma análise mais apurada, no tocante à constitucionalidade, o dispositivo que concede uma estabilidade especial para os mineiros (parágrafo único do art.
6º) e os demais que criam condições especiais de
repouso, jornada, rodízio e férias, tendo em vista,
especialmente, o princípio constitucional da isonomia e da "proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre dois profissionais
respectivos• (inciso XXXII, do art. 72 da CF).
Em face dos argumentos expostos, opinamos,
nos termos do Regimento Interno do Senado Federal (art. 133, e, I) Pela audiência da Comissão de
Constituição, Justiça, e Cidadania com a soficitação
de que seja examinada preliminarmente a constitucionalidade dos dispositivos constantes do Projeto
de Lei da Câmara n2 44, de 1993.
Sala das Comissões, 7 de janeiro de 1995- Car·
los Wilson, Presidente em exercício - Casildo Maldaner, Relator - Antonio Carlos Valadares - Luckf10
Portella - Marina Silva - Emília Fernandes - Benedita da Silva- João França- Mauro Miranda- Ono- .
fre Quinam- Marluce Pinto- Lucio Alcantara- BeiJo
Parga- Waldeck Omelas -José Eduardo Outra.
PARECER Nº290, DE 1997
(Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em audiência)
Relator: Senador Ronaldo Cunha Lima

1- Relatório
A Comissão de Assuntos Sociais desta Casa
solicita seja examinado, sob o prisma de sua consti-

tucionalidade, nos termos do Regimento Interno do
Senado Federal, o Projeto de Lei em epígrafe, oriundo da Câmara dos Deputados.
O referido Projeto é de autoria do Ex-Deputado
Floriceno Paixão, que, quando o apresentou onze
anos atrás, em 1984, registrou ter se ·baseado em
Projeto do "saudoso Deputado Lauro Rodrigues", o
Projeto n2 1.472fl2 - a saber, apresentado há 23
(vinte e três) anos - e, que, o mesmo decorreu de
sugestão feita por um grupo de 6 (seis) mineiros da
zona carbonífera do Rio Grande do Sul, cujos nomes
elencou em sua Justificação.
A iniciativa da Comissão de Assuntos Sociais
desta Casa, de enviar preliminarmente o presente
Projeto à análise desta Comissão de Constituição e
Justiça, é de todo oportuna, eis que o País passou a
contar com nova Constituição em fins de 1988 - ou
seja, cerca de 4 (quatro) anos após a apresentação
do Projeto de Lei sob exame-, a qual, evidentemente, veio a estabelecer novos conceitos, visões e paradigmas em vários e importantes aspectos da vida
nacional, dentre eles o das relações individuais e coletivos de trabalho.
É o Relatório.

"XX - proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei;"
•

cabe aqui ressaltar que a Constituição de 1988, seguindo o imperativo da igualdade entre homens e
mulheres no trabalho, suprimiu, na redação do art.
72 XXXIII, a proibição do labor feminino até mesmo
em atividades tidas por insalubres, proibição essa
que constava da Constituição anterior, no seu art.
165, inciso X, A redação do Projeto de Lei em
apreço, elaborado sob a vigência da Constituição
Federal de 1967/69, não mais se coaduna com os
modernos princípios de igualdade, consignados na
Carta. Magna dE! 1~- _

•

define 'mineiro' de-forma paradoxal: demasiadamente ampla, já que, incluir no seu conceito os
empregados em "depuração de minérios", possibilita interpretação extensiva, abrangendo, inclusive, funcionários de controle burocrático nos escritórios das empresas; demasiadamente restritiva impedindo que outros trabalhadores tenham
acesso a regras especiais e muito mais vantajosas - infringindo o art. 5 2, Caput, da Lei Magna,
que assim se enuncia:

11- Voto do Relator

"Art. 52 - Todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:";

A análise do PLC n2 44/93 apontá claramente
para sua inconstitucionalidade, eis que:
•

confere exclusividade aos homens para trabalhar
em minas, agredindo frontalmente o inciso I, do
art.. 52 da Constituição Federal, verbis:

"I - homens e mulheres são iguais em
direitos e obrigações, nos termos desta
Constituição;•
•

discrimina as mulheres, proibindo-as de trabalhar
em mineração, o que, a par de desconhecer os
direitos das mesmas, arduamente conquistados,
e restringir seu mercado de trabalho, afronta o
inciso XXX do art. 72 da Constituição Federal,
que proíbe a diferença do exercício de funções
por motivo de sexo, a saber:
!
"XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios
de admissão por motivo de sexo, idade, cor
ou estado civil;"

•
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reverte agredindo, a proteção constitucional em
favor da mulher, em especial quanto a seu mercado de trabalho, indo de encontro ao inciso XX
do art. 72 da Constituição Federal, a seguir
transcrito:

<

•

fere o art. 52, inciso XIII, da Constituição Federal,
que transfere à lei a definição das qualificações
profiSSionais, quaflfK:ações essas que devem estar
alicerçadas nos elementos técnicos que as conformam, estando o dispositivo assim redigido:

"XIII - é livre o exercfcio de qualquer
trabalho, oficio ou profissão, atendidas as
qualificações profissionais que a lei estabelecer;"
•

veda o exercício- de atividades na mineração ao
trabalhador que seja ou tenha sido portador de
lesão do aparelho respiratório ou circulatório ou
de doença infecto-contagiosa, retirando-lhes os
benefícios da evolução da medicina e da tecnologia e impedindo que especialistas, de acordo
com ·o conhecimento técnico-cientifico mais
atualizado e a legislação em vigor, confiram-lhe
condições de trabalho naquelas atividades, infringindo, assim o inciso XXXI, do art. 72 da
Constituição Federal, verbis:

MAIO 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

"XXXI - proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão
do trabalhador portador de deficiência;"
•

estabelece repouso semanal remunerado de 48
horas "preferentemente aos sábados e domingos•, dispositivo que fere o art. 7", inciso XV da
Carta Magna, que trata da queStão, nos seguintes termos:
"XV - repouso semanal remunerado,
preferencialmente aos domingos;•

•

cria esquema de férias em dissonância com os
princípios gerais da atividade econômica, insculpidos, em especial, no Caput do art. 170 da Lei
Maior, que estatui:
"Art. 170- A ordem econômica, fundada na Valorização do Trabalho humano e na
livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos
existência digna, conforme os ditames da
justiça social, observados os seguintes princípios:· (nosso o destaque);

Propicia, ainda, a referida análise, considerações de natureza constitucional e de Princípios Gerais
de Direito, quando reduz em 14 (quatorze) horas semanais, para o que caracteriza como "au1êntico" mineiro, a duração da jornada de trabalho, agredindo o
"princípio da razoabilidade", vez que tal redução corresponde a mais de 30% (trinta por cento) das horas permitidas pela Lei Suprema, gerando, conseqüentemente, bru1al aumento de custos, afetando a
competitividade do produ1o mineral brasileiro no
mercado internacional e, assim, afrontando os princípios insculpidos no capítulo dos Princípios Gerais da
Atividade Econômica da Constituição Federal. Despropósitos dessa natureza, levantados meramente a
título de ilustração, são tidos, por estudiosos do Direito Constitucional, como inconstitucionais, por ferirem o princípio da razoabilid~de e, conseqüentemente, o princípio da "imperatividade manifesta" da
Constituição.
Sobre o princípio da razoabil~de. assim se
manifestou o Ministro Moreira Alves: :
"Os juristas fiCaram até um pouco, não
digo constrangidos, mas não utilizaram muito, no terrenp das ocupações habituais, esse
conceito de razoabilidade como meio de
controle da constitucionalidade. Porém, nós,
aqui no Brasil, antes de a Constituição aludir
ao process of law -como princípio constitucional, já fazíamos isso. Eu mesmo fui relator num caso que ficou marcado no Tribunal
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porque foi a primeira vez, pelo menos, nos últimos 40 anos, em que se declarava a inconstitucionalidade de um dispositivo por desarrazoabilidade, - não desarrazoabilidade genérica, porque se achasse que não estava bem
conforme a raZão, mas por uma desarrazoabilidade que implicava numa violação direta de
um princípio constitucional. Foi o caso do problema das custas do Rio de Janeiro, em que
se estabelecia, como alíquota da taxa judiciária, um determinado percentual, sendo que
não havia limite de valor para base de cálculo.
Isso impliCava, em úlfimi! análise, impedir, em
alguns casos que fossem, a aplicação do princípio absoluto de que não se podia retirar da
apreciação do Poder Judiciário nenhuma lesão a direito. (E hoje a Constituição fala lesão
ou ameaça ao direito, como, aliás, anteriormente já se entendia, embora constasse apenas a expressão lesão). Porque na realidade,
princípio é absolu1o e se houver algum dispositivo quep<>ssa.-concret:ainente. impedir que
esse princípio seja utilizado de modo albsoluto,
isso implica dizer que haverá aí uma desarrazoabilidade no sentido de que essa desarrazoabilidade faça com que algum preceito
constitucional, alguma garantia constitucional
absoluta, não possa ser aplicada Com relação a confisco, em geral, quando se aplica um
princípio dessa natureza, o que nós temos é,
justamente, o critério da razoabilidade para
efeito de dar. aplicação à uma garantia constitucional específica Não o principio gen,' -.:;:;
do due process of law, que é qualqoc !r;;zoabilidade maior, ainda que não fira eswcificamente um princípio constitucional. Mas aqui
não, aqui há hoje dispositivo, inclusive colocado dentro da parte específica da Constituição
que alude à matéria tributária, de-que urna das
garantias do contribuinte é justamente que
não haja tributo confiscatório.
Conseqüentemente, nós temos ·que
aplicar aí o princfpio da razoabilidade. Agora, estabelecermos o que é.razoável, obviamente, só é possfvel caso a caso. Não é
possível estabelecer de antemão. O que se
pode estabelecer é o que não é absolu1amente razoável. Mas aqui nós não estamos
no problema dos limites extremos. Nós esta. mos no problema das fronteiras que é de saber até onde vai o razoável e -a partir de
onde começa aquilo que não é razoável. E
não, saber o que é absolutamente razoável

564

. ANAIS DO-SENADO FEDERAL

ou absolutamente não razoável" (Caderno
de Pesquisas Tributárias n° 17, Co-edição
CEU/ed. Resenha Tributária,, 1992, p.
562/563).
O art. 19 do PLC n2 44/93 considera toda atividade de mineração, genericamente, como insalubre.
Obviamente, isto colide frontalmente cqn o princípio
razoabilidade. A insalubridade poderá, naturalmente,
existir em casos específicos e ser neutralizada ou
até mesmo eliminada, podendo tais hipóteses acontecerem com a adoção de medidas que conservem
o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade
do agente e o tempo de exposição aos seus efeitos.
Assim, não há que se falar em adicional de insalubridade- fixado no Projeto de Lei em 60% (sessenta
por cento) do salário mínimo normativo da categoria,
o que é uma novidade -, quando não existe o agente insalubre. A competência exclusiva para fixar os
balizamentos técnicos para a apuração de insalubridade, segundo dispõe a CLT, é do Ministério do Trabalho. Esses critérios estão consignados nas "NRs"
da Portaria n2 3214178. Portanto, não cabe à lei estabelecer taxativamente o caráter insalubre desta ou
daquela atividade. A caracterização, classificação e
delimitação das áreas insalubres está jungida à apuração, através de perícia especializada, a cargo de
médico ou engenheiro do trabalho, de acordo com
os critérios técnicos estabelecidos pelo Ministério do
Trabalho. Além disso,-·no âmbito do direito processual trabalhista, sempre que houver pedido de insalubridade, o juiz é obrigado a determinar a realização
de perícia, mesmo nos ·casos de revelia, sob pena
de cometer erro de procedimento.
Ademáis, o projeto em questão, além de estar
eivado de diversas incOilstitucionalidades, conforme
acima destaéadõ, ipffisenta-se na "contramão" da
atual tendência do Direito do Trabalho, de substituição gradativa de norma.S rígid~s •. iml(lunciáveis e i~
disponíveis, por normas flex1ve1s, com o fortalec•men:to das negociações coletivas. Tal visão é compartilhada e sublinhada pelo insigne Arnaldo Sussekind, ex-Ministro do Trabalho e do Tribunal Superior
do' Tiabalho, que, ao examinar o PLC 44/93 em
apreço, afirmou, referindo-se à citada tendência (do
"
Direito doTràbalho): · ·
''
"essa tendência afasta as regulamentações profissionais, que devem ser discutidas e aprovadas pelas entidades sindicais
representativas dos respectivos trabalhadores e empregadores. A estes, obviamente,
são aplicáveis as normas gerais cogentes
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_de. proteção ao trabalho; mas as regras especiais devem-ser negociadàs e estipuladas
pelos correspondentes atares sociais, em
face das peculiaridades da atividade, em
muitas situações, as de índole regional. •
Conclusão
Pelo exposto, diante das inconstitucionalidades, opinamos pela rejeição do projeto em referência, uma vez que, meSmo adequados os dispositivos
acima comentados, o projeto não surtiria os efeitos
desejados, pelo motivo de estar meramente repetindo disposições já inseridas na legislação trabalhista
em vigor ou por tratar de matérias mais apropriadamente inseridas no âmbito das negociações coleti·
vas de trabalho.

ADITAMENTO AO RELATÓRIO DO
SENADOR RONALDO CUNHA LIMA,
APÓS CONHECIMENTO DO VOTO EM
SEPARADO DO SENADOR JOSÉ EDUARDODUTRA.
O Seilador José Eduardo Outra apresentou voto
em separado, pugnando pela aprovação do Projeto de
Lei em exame, alegando que as inconstitucionalidades
apresentadas estariam sanadas· com a supressão dos
arts.: 5° e 62 e modifiCação do art. 72, e assim apresenta duas emendas com este objetivo.
Louve-se o trabalho apresentado pelo ilustre
Senador, que cuidou de um exame sociológico da
matéria e acatou, em parte, as inconstitucionalidades apresentadas.
Evidentemente que á aceitação parcial dos argumentos de inconstitucionalidades ratifiCam os termos por nós usados no Parecer original, mas ainda
remanescem possíveis vícios ainda não sanados.
·É o Relatório. ·
··· ·
Voto do Relator
Pedindo vênia ao Senador José Eduardo Outra
e ao esmerado cuidado com que se houve no exame da matéria, mantemos os termos do Parecer já
oferecido, porque às emendas apresentadas não
são suficientes a atenuar as inconstitucionalidades
manifestadas na proposta.
Preliminarmente, há que se colocar o foco em
uma questão que reputamos fundamental e ainda remanescente no Projeto: a proposta tem sua origem
em 1972, consoante destaque acentuado pelo Deputado Aoriceno Paixão - e que consta de, sua justifiCativa - assim corno por nós no Parecer e pelo próprio Sen. José Eduardo Outra. Há, então, um lapso
temporal de 16 anos entre a concepção do projeto e
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advento da nova Carta Magna. A apresentação do
projeto ao exame deu-se em 1894.
Afora esse aspecto de natureza geral, mesmo se
acolhidas as emendas propostas no Voto em Separado, outros ainda pendem de validade, quais sejam:
-O art. 12 não nos parece compatível com o
disposto no art. 52, XIII, CF, segundo o qual "é livre
exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão,
atendidas· as qualificações profissionais que a lei estabelecer". A ampliar o conceito normativo de Mineiro, o disposto em análise vai além das qualificações
clássicas estabelecidas para a categoria. O entendimento geral - seja doutrinário ou jurisprudencial, na
espécie, limita o alcance dos conceitos para evitar
reservas de mercado de trabalho ou mesmo extensão de vantagens indevidas, em sendo o caso.
Como Mineiro deve ser entendido o trabalhador que
exerce atividade extrativa na lavra. Não se permite,
por conseguinte, que as funções meio - de apoio às atividades extrativas, também possam ser consideradas com •atividade de Mineiros" para fins de
vantagens;
-O art. 22 não se coaduna com disposto no
art. 296 (CLT), que estabelece a jornada de trabalho
para Mineiros - entendidos como aqueles que exercem atividades extrativas - de até 36 horas semanais ou 6 horas diárias. Este direito, além do mais,
não pode ser estendido para o pessoal burocrático,
até mesmo para evitar dano a isonomia -todos são
iguais perante a lei - com outros trabalhadores burocráticos que desenvolvem as mesmas atividades em
outros segmentos da economia;
- O art 92 impede, o acesso aos deficientes físicos e, neste aspecto particular, não cria situações
especiais para os cidadãos que podem ser adaptados a determinadas tarefas. Assim, pode sugerir vulneração ao art 72, XXXI, CF, no Capítulo que trata
dos Direitos Sociais, que ved~ discriminação em razão de defrciências;
- O repouso semanal, remunerado, é uma gaconstitucio~U:~I que condiciona no art. 72, XV, um dia, preferencialmente aos domingos. Este não é o tratamento oferecido pelo art
17, do projeto em exame;

rantia definida em sede

Com estas considerações adicionais somadas
ao Relatório apresentado anteriormente, pedindo,
novamente, vênia ao Senador José Eduardo Outra,
e considerando que as alterações propostas apenas
atenuam parte da inconstitucionalidade, deixando remanescentes tantas outras, inclusive de sentido genérico, opinamos pela rejeição das Emendas apre-
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sentadas no Voto em Separado e mantemos o Parecer pela rejeição da matéria.
Sala das Comissões, 28 de agosto de 1996. lris Rezende, Presidente - Relator - Ronaldo Cu·
nha Lima, Antônio Carlos Valadares- Regina As·
sumpção - Lúcio Alcântara - José Fogaça - Ney
Suassuna - Pedro Simon -José Bianco - Josaphat Marinho - Edison Lobão - Romeu Tuma Bernardo Cabral.
VOTO EM SEPARADO DO SENADOR
JOSÉ EDUARDO OUTRA (PT- SE)
(Na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania)

É submetido à consideração da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, para exame de
sua constitucionalidade, o projeto em epígrafe, que
"dispõe sobre o Estatuto dos Mineiros•. De autoria
do Deputado Floriceno Paixão, a proposição resgata
a iniciativa pioneira do Deputado Lauro Rodrigues
que, em 1972, suscitou a discussão da matéria, a
partir de sugestão feita por um grupo de mineiros da
zona carbonífera do Rio Grande do Sul.
O Relator da PLC n2 44, de 1993, nesta Comissão, Senador Ronaldo Cunha lima, concluindo pela
inconstitucionalidade, propõe a rejeição do projeto.
Com a devida vênia de Sua Excelência, passamos a
tecer algumas considerações que, diversamente,
apontam no sentido da constitucionalidade da proposição, uma vez expungidos alguns dispositivos dissonantes da Carta Constitucional de 88.
Não nos parece, em primeiro lugar, que a proposição esteja a ferir, latu sensu, o princípio da
igualdade jurídica, inscrito no. caput do art 511 de
nosso EstaMo Político. A definição de' "minei(()" não
é tão abrangente corno entende o Relator. Ao dizer
que •considera-se mineiro, para os efeitos desta lei,
o trabalhador na extração ou depuração de minérios,
em miAas de subsolo ou de superifcie", o .texto da
proposição circunscreve as prerrogativas que nomeia apenas ao conjunto de trabalhadores que prestam serviços diretamente em atividades técnico-manuais, no setor extrativista mineral.
Trata-se, de fato, de um tratamento legal diferenciado, mas que não contempla "funcionários de
controle burocrático nos escritórios das empresas•.
Diferenciado, mas absolutamente compatível com
nosso ordenamento jurfãJCO.
No nosso entendimento, justifica-se tal intervenção estatal, que a melhor doutrina vem denominando de "ação afirmativa", no sentido de proporcionar a um segmento em desvantagem a sua devida
promoção social. Note-se que a proposição defere
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aquilo que o Relator chama de "regras especiais e
muito mais vantajosas·, em maior grau, tão-somente
aos trabalhadores em mina de subsolo {arts. 22, 32,
4 2 , 62 , 12, 13, 14 e 16).
Na justificação da proposição original, o saudoso Deputado Laura Rcq!:!_wes rebate,. desde logo,
uma pretensa violação ao princípio da Jiberdade do
exercício de profissão. Para corroborar necessidade da inteiVenção heterõnoma neste particular, citava aquele parlamentar o Ministro Arnaldo Sussekind,
para quem "o trabalho nas minas de subsolo constitui uma das atividades mais penosas a que está sujeito o ser humano. Infelizmente, o mundo moderno
não pode prescindir dos minerais extraídos do ventre
da terra. Por isto, cumpre ao Estado regulamentar
essa atividade antinatural e insalubre, visando à proteção do trabalhador, sobretudo no que tange à higiene e à segurança das minas de subsolo, à limitação do tempo de trabalho e à proibição do emprego
de mulheres e menores (Comentários à CLT, vol. 11,
p. 217)".
Já Mozart Vitor Russomano, em seus também
indispensáveis Comentários à CL T (Rio de Janeiro,
Forense, 1983, p. 295), da mesma forma ressalta
que •o trabalho dos mineiros de subsolo, de longa
data, vem preocupando. ·os legisladores de todo o
mundo, pela .natureza árdua de suas tarefas, pelas
condições de seiViÇO inadequadas à vida humana e
pelo esforço f!sico que exige do proletariado, a par
dos reflexos psicológicos que a vida de toupeira causa na alma, na vida e até na concepção moral, como
Emile Zola demonstrou, magistralmente, em sua novela O Genninal.
Em face de minhalormação profissional, não
·poderia deixar de reeolihecer o mérito da proposição, ao tempo em que a vejo em plena consonância
com o estágio atual da interpretação constitucional
'do principio âa igualdade.~ -,
Ensina-nos Ca~n Lúcia Roc~ Antunes, emi/ nente constitucionalista e administrativista da Pontifícia Universidade Católica de Minas Ge~is que,
atualmente, "o Direito abandona a veste nob~ que o
recobriu e ganha os uniformes das fábricas. O Direito faz-se forma: e torçà de ação: O princípio jurídico
da igualdade refaz-se na sociedade e rebaliza conceitos, reelabora-se ativamente para igualar iguais
desigualados por ato ou com a permissão da lei. O
que se pretende, então, é que a igualdade perante a
lei signifique igualdade por meio da lei, vale dizer,
que seja a lei o instrumento criador das igualdades
possíveis e necessárias ao florescimento das relações justas e equilibradas entre as pessoas. Há que se
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desbastarem, pois, as desigualdades encontradas
na sociedade por desvirtuamento sócio-económico,
o que impõe, por vezes, a desigualação de iguais
sob o enfoque tradicional (... ) Enquanto antes, buscava-se que a lei não criasse ou permitisse desigualdades, agora pretende-se que a lei cumpra a função
de promover igualações onde seja possível e com os
instrumentos de que ela disponha, inclusive desigualando em alguns aspectos, para que o resultado seja
o equilíbrio justo e a igualdade material e não meramente formal" {O Princípio Constitucional da Igualdade. Belo Horizonte, Editora Lê, 1990, p. 39).
Quanto à exata aplicação do princípio da razoabilidade, também invocado pelo Relator, acreditamos que rai:oável é a presunção de ser a atividade
de mineiro penosa e insalubre, como de fato é; ficando o empregado desonerado da incumbência de isso
provar, perante a Justiça do Trabalho e impondo-se,
outrossim, a adoção da legislação compensatória
proposta.
Assim, somos pela aprovação do PLC n2 44,
de 1993, com as emendas que ora oferecemos, que
buscam adequá-la ao texto constitucional supeiVeniente.
Sala das Reuniões, de março de 1996. - Senador José Eduardo Outra.
EMENDAN°
TIPO DE EMENDA: SUPRESSNA ·
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 52
"Suprima-se o ar!. SO do projeto, renumerandose os demais.
'
Justificação
Não há necessidade de previsão da matéria no
plano infraconstitucional, por o tema já encontrar regulação no inciso XVI do art. 72 da Constituição Federal.
Sala das Reuniões, de março de 1996. - Senador José Eduardo Outra.
EMENDAN°
TIPO DE EMENDA: SUPRESSIVA.
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 6 2 , PARÁGRAFO
ÚNICO
Suprima-se o parágrafo único do art. ·so do projeto.
Justificação
Toda dispensa goza de presunção de injustificada ou imotivada, sendo õnus. do empregador demonstrar a ocO-rrência
"justa causa• ou "fala grave" cometida pelo empregado. Nesse sentido, o pa-
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rágrafo único da proposição não se faz necessário,
razão pela qual advogamos sua supressão.
Sala das Reuniões,
de marÇo de 1996. - Senador José Eduardo Outra.
EMENDAN°
TIPO DE EMENDA: MODIFICATI\(A
DISPOSITIVO EMENDADO: ART. 72
Altere-se a expressão "homens" para "trabalhadores" no art. 72 do PLC Nº 44, de 1993.
Justificação
A Constituição, como bem salientou o Relator
da matéria, estabelece o princípio da igualdade de
homens e mulheres em direitos e obrigações (art. 5º,
inciso I); proíbe ainda que o sexo seja motivo discriminatório de critério de admissão no emprego (art.
72, inciso XXX). Oestarte, toda a legislação consolidada inibidora do acesso de mulheres ao trabalho
em minas já se encontra tacitamente revogada por
incompatibilidade vertical com nonna hierarquicamente superior. Por isso, não faz sentido restringir o
trabalho em minas de subsolo apenas ao sexo masculino, razão pela qual advogamos a alteração da
expressão inquinada de inconstitucionalidade por
"trabalhadores".
Sala das Reuniões, de março de 1997.- Senador José Eduardo Outra.

forças do Senador José Outra em escoimar os vícios
de inconstitucionalidade, permaneceram na proposiçao tantos outros, inclusive de sentido genérico, o
que levou seus integrantes a rejeitarem o projeto sob
exame.
Isto, em que pese ao mérito da iniciativa, pois-.
como já havíamos afinnado anteriormente, não há
dúvida de que ela se fundamenta em nobres objetivos sociais e pretende atender aos anseios e esperanças de uma categoria de trabalhadores sujeitos,
muitas vezes, a condições de trabalho pouco condizentes com a natureza humana.
Entretanto, diante da manifestação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, não nos
resta outra alternativa senão a de opinar pela rejeição do Projeto de l,ei da Câmara nº 44, de 1993.
Sala da Comissão, 23 de abril de 1997. -Ademir Andrade, Presidente- Casildo Malclaner, Relator- Benedita ela Silva - Waldeck Omelas - Bello
Parga - Marluce Pinto- Valmir Campelo- Mauro
Miranda - Leomar Quintanilha - Osmar Dias Nabor Júnior- Carlos Bezerra - Sebastião Rocha
- Lúdio Coelho -Jonas Pinheiro.
LEGISLAÇÃO CITADA. APRESENTADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL

PARECER N2 291, DE 1997
.....................................................................................'! ...................... .

{Da Comissão de Assuntos Sociais, 2°
pronunciamento)
Relator: Senador Casildo Malclaner
Retoma a esta Comissão de Assuntos Sociais,
para análise, o Projeto de Le\ da Câmara n• 44, de
1993, de autoria do Deputado Floriceno Paixão, que
"Dispõe sobre o Estatuto dos Mineiros". .
Em parecer exarado perante esta Comissão,
tendo em vista possíveis implicações 'e relações dos
dispositivos da proposição com os tennos da Constituição, opinamos, à época, nos termos do Regimento Interno do Senado Federal (arl 133, e, I) pela audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com a solicitação de que fosse examinada
a constitucionalidade dos dispositivos constantes do
presente projeto.
A matéria foi apreciada pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e, apesar dos es-

Art. 72 São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
· ·
·
condição social:

........................................................................ .........................
~

XXXII ::- proibição de ,qistjnção .entre trabaii:IP..
manual, técnico e intelectual ou entre os profissio-~
nais respectivos;
·'
··

CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS DO TRABALHO

....................................................................................................
Art. 296. A remuneração da hora prorrogada
será no mínimo de. 50% {cinqüenta por cento) superior à da hora nonnal e deverá constar do acordo ou
contrato coletivo de trabalho. .
*Vide art. 72, XVI,"da CF de 1988.
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deva ser eferuado o pagamento de JurOs. uma Yez transcorridos se1s meses
contados a parttr da data preV'lsta para o desembolso tina! do empresurno e a
Ultima atê 25. 10.2017.

PARECER No 292, DE 1997
Da Cormssào d~ .-lssrmro.ç Ec~nómJcos. sobre o
Oficia "S" N" 32, de /997, do Sr. Governador·
do Esrado diJ. Rro ( rrande do Sul. SOlicitando
aucarr:açdo do Senado Federal. para contratar

operação de crédtto

ç:rremo )Unto

ao Banca

lnreramerrcano de Oesem·olvrmemo - BID. no
1·aiar âe USS 150.000.00fl.OO. equrvalemes a
RS /.56.915.000.00. cm 3J.0UJ7. destmados ao

financramenrn

MAIO 1997

.Jc pane do programa tlc

rodowas daquele r!.Stado

RELATOR: Senador PEDRO S!MON

-dos juros: semestralmente \'enc1dos. em 25.04 e 25.10 de cada ano.
a parnr de 25.04.98:
___ • - da comissão de cred1to: se:mestralmeme vencida. nas mesmas datas
esnpuládas para o pagamento dos juros:

11- VOTO DO RELATOR

_~-_Ao-oficio acima çit;~çlo__._foi ~e~ada_~_Mensagem n" 578. de 16 de
maio de 1997, na ongem. com a qual o Excelenttsslmo Senhor Presidente da
Repübltca solictta a autonzaçâo desta Casa para que possa a União conceder
garantia ao Estado do Rio Grande do Sul naquela operação de credito.

RELATO RIO

O Ex.mo Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Sul. por
mtcnnCdio do Oficio ...S" n° 032, de 1997, solicita autorização do Senado Federal
para contratar operação de credito externo. com garantia da Urrião, junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. no valor de USS
150.000.000,00, equtvaJentes a RS 156.915.000.00. em 31.01.97. destinados ao
financtamento de parte do programa de rodovias daquele Estado.
O referido programa. denommado ··Programa Corredores de
Transpones do Estado do Rio Grande dp Sul"". ob_1_etl':d _CO!_l_~~-U!LP~-!~3 re_9u_ç!o
àe custos de transportes do estado, por me1o do me!horamemo da infra-.estrurura
rod.oviària. Visa. ademats, a proporctonar matares faclltdades a mtegraçãc
rodovia...~a no âmbilo do MERCOSUL.
De acordo com mfonnações do Governo do Estado. o custo total do
programa esta esttmado em USS 300.000.000.00 Itrezentos milhões de dõlares
amencanosJ, sendo que. alem dos _recur.oos decog~-~~~- ~-~~-~p_rCstimQ
pretendido. serão aplicados pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul cerca
de USS 150.000.000.00 como contrapamda: essa contraparmia P9der.i !nclu.J!_O
eqwvalente a USS 75.000.000.00 provementes de cofinanciamemo d,o .Exiffiba.nk
do Japão.

_ _, ___ Essa modalidade de operação de credno esta suJeita a observância e
ao_cumpnmento das condições e exigCnc1as esnpuladas pelas Resoluç<se:s de n"s.
96/89 e 69/95, do Senado Federal. que disciplinam. respectivamente, as
operações de aidito mterno e ex[emo da Unlão. dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios. as quais cabem os segumtes esclarectmentos:
a) os limites de endividamento da União. esnpulados nos artigos 2".
3° e 4" da referida resolução são atendidos. conforme e informado no Parecer
~TN/COREF/Dll<EFN'I59,de IS de abril de 1997.

Ressalte-se, ainda, que esse parecer da Secretaria do T escuro
_Naclonal, anexo ao Processo em exame. contêm os dados comprobatórios do
cumprimento dos limites de endividamento da União, conforme exigido pela
Resolução 96189
c~~bl--o-'-'-'-PafCcCr--=-dif PrOcuradona-Geral da Fazenda Nacional.
- PGN!COF!N'"I:Z8197. encamffitiaâoaoSenaõo Federai. no exame das cláusulas
da nunuti contratual. Coriclui qUe· a!tfuCsni.âs- sãõ àdmissivêis e estão de acOrdo
-com ã"íeglsiãÇ""àõ"bliSiiC:i?a·a:pbcavera-especre--:-tendo sido observado o disposto
"~iiõ--ari.~S"da ResôluÇãõÕ"~9ô789;(iue \'eda dispOsíÇãti-corúiarual de natureza
-pohuca ou-ãte01:3.!0rla-,r SObeiãiiianacJonal e i ordem pública.

Desta fonna. a operação de credito externo pretendtda será realizada

nas seguintes condições:
(-credor: Banco [ntcramencano de Desenvoivlmento-BID;
II-garantidor: Repubhca Federatt\'a do Brastl:

c) relati'l:amente á: exigência consnruc1onal de que programas ou
projetas constem do Plano Plunanual e da Lei Orçamentana AnuaL é inionnado
que os investtmemos previstos __ n_o _pro~ __menc1on~o encontram-se
amparados na Let estadual n°1 0.531. de 02.68.95. que aprovou o Plano Plurianual
do Estado para o periodo de J996~ 1999~

111- valor: USS 150 000 000.00 Icemo e cinqüenta milhões de
dólares americanos). equtvalentes a RS 156.915.000,00 (cento e cinqUenta c sets
milhões. novecentos e quinze md rcrus), a preços de 31.01.97;

Ainda. as dotações pre\istas na Lei estadual n" 10.889, de 19.12.96,
são Suficientes para a coberful"a do- fluxo financeir() estimado para 1997
relativamente a operação de crêdíto pretendida.

IV- juros: serão calculados sobre os saldos devedores diários do
a wna taxa anual para cada semestre detemunacia pelo custo.
calculado pelo Banco para dólares dos EmprCsrimos Unimonetârios Qualificados
tomados pelo Banco durante o semestre anterior. acrel:cido_de_~ margem
razoavel expressa em tennos de uma percentagem andl. que o Banco fixará
pcriod1camente de acordo com sua politica sobre taxa de JUIOS. Assim que for

d) o Parecer do Bancq Central do Brasil- DEDIPIDIARE-97/296,
anexq.ao oficio encaminhado ao Senado Federal. demonstr.l que o Estado do Rio
Grán<k: fio Sul observa os limites de endividamento constantes nos arts. 3" e 4" da

empréstimo~

passivei. após o tCrmino de cada semestre. o Banco notificará ao muruãrio a taxa
de jw-os para o semestre seg:uinl:e :
·

I
V - comissão de cr-êdito: 0.75% ao ano sobre o' saldo não
desembolsado do fmanc1amcnto. contado a pamr de 60 (sessenta) dias da data de
assmatura do contrato;

VI - despesa de inspeção e supen'isão geral: 1.0 % do valor do
ernprést1mo. desembolsado_ em prestações trimestrats. tanto quanto possivel.
iguais:
VII- Condiç:õe-, de pagamento:
- do pnnc1pal: o emprest1mo deverá ser amortizado pelo mutu.àrio
mediante o pagamento de prestações semesrrals. consecunvas e tanto quanto
posswel íg:urus. A pnmen prestação devera ser paga na pnmeua d=J,ta em que

Resolução n° 69, de 1995. do Senado Federal.
Nilo é demais enfatizar que essa operação de credito foi credenciada
pelo Banco Central do Brasil, nos tennos do expediente FIRCEJDr.Atrr/SUCRE~
97/083, de 26.03.97~ evidenciando_, ponanto, que ela atende â politica de
captação de recursos externos do Pais.
Ressalte-se ainda oue, de acordo com câlculos estimativos
realizadQs pela Seçr~~ _do T~~Ür-~~c!_Q_!131, a _operação de crédito pretendida
deveni implicar um custo efetivo equivalente a-7~36% ão ano, valor esse bastaDte
favorável quando comparado ao custo media efetivo de 9,12% a.a. verific:ado
para financl~entos c~tadOJ> junto_ a bancos privados e/ou provenientes de
emissão de tinllos no exterior nos anos de 1994 e 1995. Essa estimativa de custo
é indicativa das condições financeiras favoráveis da operação de crédito
pretendida.

.
__ As detnai~ condiçõ~s__e;_ exigê_J:!C::~ -~~p~-~~- pelas _R:_esoluçõts n"s
96/89_ e ~919~ são p_lç~~n~e atendid~s _pelo__Estado ~o Rio Grande do Sul,
conforme evidenciado pelos doCumentos queacom.pãiiha:m-OOficio em questão.
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Em conclusão. o pleito encaminhad~ pelo Estado do Rio Grande do
SuJ enconrra-se de acordo com o que prc:ceiruam a Consunrição Federal e as
Resoluções n~s. 96.189 e 69/95. do Senado Federal. devc:ndo ser concedida a
autonzaç:ão para a connatacão da operação de crCdilo externo pretendida.. nos
tennos do segumte:
_..,

c) da coiiUssão de crédito: semestralmente vencida, nas mesmas
dat~ esnpuladas para_ o R3,gamemo do_s Juros:-

Parâgra,/0 úmco. As datas estipuladas para repagamento poderão
ser prorrogadas pata manter correlação com a efetiva data de assinarura do
contrato.

Art. 3" Fica a Unflle--l!ul'órizada a conceder garanna ao ES!ado do
- 0 No 71 DE 1997
PROJETO DE RESOLUÇA'
'
- - - - Rio Grande do Sul na operação de credito externo refenda no arngo I" dejt.!

,
Autarca o Estado du R1o Grande do Sul a
t.:ontrarar operação de crtdrlo exremo. com
garantia da Umào. ;unto ao Banco
lnreramcru:ano de Deunvuivrmemo - 8/D. no
\'alarde USS 150.000.000.00. equrvalentes a RS

156.915.000.00. em 31.0!.9i. desrmadru ao
jinancramento de pane do programa de
rodovras doqueb: e.ortado.

Resolução.

,/

Partigrato l ;·mco. A autonzzção pre\1sta no caput fic.a condicionada
a que o Estado do R.Jo Grande do Sul \'Jncule como cootragaramia à União. as
transferênctas fcderats a que faz JUS. complementadas por suas receitas própnas.
mediante formahzaçáo de contrato de contragaranna com mecarusmo de débito
automáuco em conta corrente
Art. -'" O prazo max.Imo para o exercicio da presente autorização é
de 540 Cqulllhentos e quarenta) dzas. contados a panir de sua publicação.
Art. 5o Esta reso_I_~ç_ào_ en_Jra_em ':'igor na data de sua publicação.

O SENADO FEDERAL resol•e:

Art. 1• E o Estado do Rio Grande do Sul autorizado a contratar
operação de credito externo. Junto ao Banco lnt~:ramenc:ano de J:?~e~v~~~o_
- BID~ no valor de USS 150 000.000,00, equivalentes a RS 156.915.000,00, em
3!.01.97.

Parâgrqfo linrco. Os recursos advindos da operação de ctedíto
externo referida neste arti20 desunamMse ao financiamento parcial do Programa
de Rodovtas do Estado do R.io Grande do Sul.

r

Sala das Comissões, 27 de maio de 1997.
José
Serra, Presidente _ . Pedro Simon, Relator _ Ney
Suassuna
Francelino Pereira
Esperidião Amin
-Freitas 1'\eto _ Casildo Maldaner-::_ Vilson Kleinübing
Beni V eras_ José Roberto Arruda_ Valmir Campelo
_ Mauro Miranda _ Lauro Campos _ (vencido) _
Ademir Andrade _ Eduardo Suplicy _ José Eduardo
Dutra
Jonas__Pinbeiro __ Ramez Tebet
Lúcio
Àlcl~ta"ia . Waldeck Orneiãs.

=

Art.
A operação de credito referida no an. I o dever.i ser realizada
nas seguintes condições:
I -credor. Banco lnteramencano de Des-envolvimento - BID~

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA SECRETARIA-GERAL DA MESA

11- garantidor: RepUblica Federativa do Brasil:
III • valor:: USS 150.000.000.00 (cento e cinqüenta milhões de
dólares americanos), equivalentes <t RS 156.915.000.00 !cento e cinqUenta e§~
milhões, novecentos e qUUlZC md r~is). a preços de 31.01.97;
IV - juros: serão calculados sobre os saldos devedores diârios do
emprestimo. a mna taxa anual para cada sca:.esrrc determinada pelo cllSto,
calculado pelo Banco para dôlares dos Empresumos Unimonetirios Qualificados
tomados pelo Banco durante o semesrre antenar. acrescido de uma margem
razcavel expressa em termos de uma percentagem anual. que o Banco fixar.i
penodicameme de acordo com sua politica sobre taxa de Juros. Assim que for
passive,!.. após o tCnnino de c~ semesrre. o Banco notificara ao mutuário a taxa
<k juros para P. semestre segtnnte :
_

0.~5%

V - comissão de crédito:
ao ano sobre o saldo não
desembolsado do financiamento. conrado a partir de 60 (sessenta) dias da data de
assiuarura. do con:rar:o~

VI .. despes• de inspeção e supenisão geral: J .O % do valor do
emprCstimo. desembolsado em prestações rrimestrais. 'tanto quanto possive4
iguais:
VII - Condições de pagamento:
a) do principal: o emprestimo deveri ser amortizado pelo mutuário
mediante o pagamento de prestações semestrais, consecutivas e tanto quanto
passivei iguais.. A primeira prestação deverá ser paga na primeira. data em que
deva ser efetuado o pagamento de jmos. uma vez tranSCorridos seis meses
contados a partir da data prevista para o desembolso final do entp:rCst:imo e a
última até 25.10.2017;
b) dos juros: semestralmente vencidos. em 25.04 e 25.1~ de cada

ano. a partir de 25.04.98;

RESOLUÇÃO N" 96, DE 1989
<
Dispõe sobre limites globais para as opu:~ções de crédito
externo e interno_ da _União, de suas aut2rquias e demais
cutid.ades controladas ;;êio poder público federal e estabelece
limites e condições pua a concessão da garantia da União em
operações de crédito externo e interno.
Art..l 0
Sabordinam~se às normas flXadas nesta Resolução as operações
de crédito interno e externo. inclusive as de arrendamento mercantil.
rulizadas pela União. por s~ \utarquias e pelas demais entidades
controladas pelo poder público feãeiàl, bem assim a concessio da garantia
da União.
Ptuágrafo único. Para os efeitos desta Resolução, compreende-se
como operação de c:r6dito- -toda c qualquer obrigação dec::orrente de
financiamento ou empréstimos, mediante a celebração de contr.ttos,
emissão e aceite de títulos, ou- conce:ssio de quaisquer garantias, que
zepreseme compromissos assumidos com credores siruados no País e no
exterior.

Art. :C
As operações de cr6dito realizadas em wn exercício não
poderão exceder o montante das despesas de capital, ressalvadas as
autorizadas mediante ctédilos suplemenurcs ou especiais, eom finalidade
precisa. .aprovadas pelo Poder Legislativo por maioria absoluta e observado
o disposto no art. 37 do Ato das Disposições Constitucionais Tran$itórias e

o previsto nesta Resolução.
Art. 3"

A$ operações de cr&iito interno e e:uemo de natureza ímanceira

da União e de suas autarquias e a concessão de garantias pela União

observarão os seguintes limites:

I __ - o l!lOI_I_tan_te _global das operaçq_~~ _~~l~~ _R9 -~x~fcio
TUWlcelrO -anuaT não - pOderi-ultrapassar o valor dos diçpê~dios com

-----------------------------------------------cc-~--c-.--------------

570 '

ANAIS DO SENADO FEDERAL
encargos e amortizações da divida fundada, vencida e vencível no ano,
dev!dameote atualiz.ada. acrescido do equivalente a dez por cento da receita
liquida real;

D - o d1spêndío anual mâximo, compreendendo principal e
acessórios de todas as operações, não poderá ultrapassar a margem de
poupança real.

§ 1° Emende-se por recc1ta líquida real, para os efeitos desta
Resolução. a receita realizada nos doze meses antenores ao mês que se
estiver apurando. excluidas as receitas provenientes ~e operações de crédito
e de alienação de ber.s.

§ 2° Entende-se por margem de poupança real. para os efeitos desta
Resolução. o valor da receita líquida dcduZJda das despesas correntes pa,g.as
e acrescidas dos encar,g.os e das amortizações da divida fundada pagos.

§ 3° Os valores utilíz.ados para o cálculo da receita liquida real e da
margem de poupança real serão extraídos dos balancctcs mensais da União
e de suas auwquias. dos doze meses anteriores ao mês que se estiver
apurando, e corrigidos mês a mês, pelo índice de Preços ao Consumidor
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D - as garantlas concedidas pela Umão em um exercido financeiro
não poderão exceder a cinqUenta por cen10 do montante estabelecido no
item I deste artigo;

III - a sua realização depende de prêvla e expressa autorização do
Senado Federal.

§ 1° Não se contabilizam. nos limites de que trata este artigo, as
renegociações da dívida externa que !"f:presente~ a simp!ei,.pronog,aç:ão dos
prazos de liquidação de dividas vencidas, ameriõre""'S"""Tpromulgaçiio desta
Resolução.
§ 2" A renegociação ou a rolag:em das operações de crédito externo
serão submetidas ii. deliberação do Senado Federal com todas as
informações peninentes.
§ 3° Os pedidos de autonzação para a rea.hzação das operações a que
se refere este a.rt.Jf'.O serão cnCammfiãdOs ao Senido ·Federal mstruidos com:
a)

exposição de moüvosdo Ministro da Fazenda:

b)

análise dos custos e beneficies econômicos e sociais do projeto a

(IPC) ou por outro índice que vier a substitui-lo. adotando-se_comQ_da.t<t- __ s_eLfs.nan_cjad_o pela operação de crédito:
base o dia primeiro de cada mês.
c Janálise fmanceira da operação:
§ 4° Não serão computados no limite defmido no inciso fi do caput _
-d; anilise das fontes altemau..,.as de financiamento do projeto;
deste :migo os dispêndios com as operações garantid:ts pela União.
contratadas até a data desta Resolução,
e) data do inicio do programa ot.: do projeto e informação sobre se o
mesmo est.i incluido na lei orçamentâ.na anual;
§ SO Quando o tomador das operações de crédito a que se refere o
[J informações sobre o atend1mento do d1sposto no inciso III do art.
parágrafo anterior atrasar, por mais de trinta d1as, o pagamento do serviço
t67 da.Con;tituição c dos dcm~islironcs fixad.os_nest.1. Resolução. no (jUC
da divida excluída nos termos do parãgiafo anterior. será o respectivo
couber:
valor, com os acréscimos correspondentes, computado para efeito da
g) informações sobre as fmanças do tomador e do garantidor.
apuração do limite definido no inciso II do caput·dcste anigo.
destacando;
§ 6° A União poderá pleitear ao Senado Federal que as garantias
l ·montante da divida. interna e externa:
prestadas a determinada autarquia. fundação instituída e mantida pelo
poder público federal. ou empresa em que a União. direta ou mdiretamente.
2 • cronograma de dispêndios com a dívida, interna e externa;
detenha a maioria do capital social com direito a voto. não sejam
3 · cronograma de dispêndios com a operação a ser autorizada:
computadas para efeitos dos limites indicados neste art1g:o. desde que

comprove que:

4 • comprovação da capacidade de pagamento da operação:

I - a operação de crédito é destinada a financiar projetes de
mvesumentos ou a rolagem da divida pública.; e
·

5 • débitos vencidos e não pagos:

[( - c ente garantido possua capacidade de honrar os

comprom1s~os

assumidos.

§

"'J'O Os pedidos a que se

refere o parágrafo anterior serão
encaminhados ao Senado Federal. devidamente instruídos com:

I - documentação hábil à comprovação
pagamento da auwquia. fundação ou empresa;

da

capacidade

de

.. D - lei que autorize a concessão•.de.,garantía~~ fOmputada nos
lunnes desta Resolução;

m-

comprovação da inclusão" do projeto no orçamemo de
inves!i.mentos das empresas sob seu controle bem como na lei do plano .
plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

§ 8° Excewam-se dos limites previstos neste artigo a emissão de títulos
da divida pública federal destinada a financiar o programa de refornla
agrária e o refinanciamento da dívida externa garantida pelo Tesouro·.
Nacional. cksdc que autorizadas nas leis Orçal1"!:entárias.

6

~

informações .sobre as dotações orça.mentánas relativas ao

projeto;
h) COmprovação de que o pro)CtO estâ induido na lei do plano
plurianual e na Lei de"Diretrizes Orçamemârias:

i). parecer preliminar da Procuradoria·Ger.:tl da Fazenda sobre a minuta
do C?J1trato;,

. j) outras informações que habilite;n o Senado Federal .a conhecer
perleHamente a operação.de crédito.

Art. SO Os contratos relativO$ a operações de: crêdito externo n5.o podem
comer·quaiquer cláusula:
I

·n ·
m-

tl.e naturez~ polít.ica;
atentatória ã soberania nacion::tl e à ordem pública;
contriria .it. Constituição e às leis brasileiras:

• IV - que implique .compensação automãlica ~dt._bitos e '?~éditos.

operaç~o. de

· § I'" Os eventuais litígios enue a União ou sui~anwqui3s" e o credor
ou arrendante, decorrentes do contrato, serão resolvidos perante o foro
brasileiro ou submetidos a arbitragem.

I - do oferecimento de garanÚas suficientes para o pag:àn\entb "de
qualquer desembolso que a União possa vir a fazer se chamada a honrar a
garantia;

§ 2° Poderão ser aceitos. nos instrumentos contratuais respectivos. as
clátisi.tlas e ·condições usuais nas operações de empréstimo ou arrendamento
mercantil leasing no mercado mlelnaClonal, obedecida~ as" 1\ormas desta
ResolUção.
·

§ go A co~ão de garantia dC:: Tes"a4 Nacional em
crédito interno e externo dependerá:

n - que o tomador não esteja inadimplente com a União ou corç. as
entidades conttoladas pelo poder público rederal;
ID - que O Estado. o Distrito Federal ou o Município denlonstre:
a) o cumpl'imento do disposto no.an. 212 da ConstituiçãO e no art. 38,
partgrafo Wrico, do Ato das Disposições Constitucionais Transit_óriast
b) o pleno exercício da competência tributária que lhe confere a
Constituição.
·
··

Art. 4'" As operações de crédito externo de qualquer natureza, da União e
de suas autarquias, bem como a concessão de garantias pela União deverão,
ainda, obedecer aos seguintes limites e condições:

1 • o montante global anual não poderá ultrapassar cinqúenta por
cento do valor do saldo médio das exportações dos últimos três anos;

Art.. 6° Subordinam-se às normas fixadas no .art. 4°, § 3° e no art. 5° os
comratos" relativos às oper:Íções de ·crédito ex:temo de iiueresse dos
Estados, do Distrito Federal, dos' Munlcíplos e de suas respectivas
ª~uias.

Parágrafo único. Subordina-se às normas fixadas nesta Resolução a
celebração de qualquer ;~dl.tarotnJp a _çQ.ntratQ n:l,_tivo .a operação de cr6dito
-externo-que-preveja-a-elevação dos valores muluados ou financiados ou a
redução dos prazos de <irnortiz.ação.
Art.. 7' O montante global anual das operações de crédito, interno e
externo, das fundações instituldas e mantidas pelo Poder Público Federa!,
bem como das empresas em que a União, direta. ou indiretamente, detenha a
maioria. do capital social com direito a Voto não pode rã ultrapassar.

...

I - o valor dos encargos e das amonlzações da dívida pag~ c

n

n - o equivalente a dez por cemo do valor do ativo pennaneme e a. dez

m~

por cento do p:nrimõnio liquido da entidade no mt:s imediatamente anterior
ao que estiver cm curso.

§ 1° Os compromissos assumidos pelas entidades referidas no

Cdput,

com credores siiUados no País e no exterior, por prazo inferior a tn::zentos e
sessenta dias não serão submetidos aos limites e condições f~~~ two&ta
Resolução. desde que seu momante global anual não ultrapasse o vãior do
ativo circulante.
'

~

objetivo da operação e órgão executor.
condições financeitas básicas da operação;

IV- ~ ~ 9 ~e~iç_i_g da._ autorização.
Art. 15. (revogado) (•)
Art. 16.

Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, em- J5 de dezembro de 1989
Senador Nelson Carneiro, Presideme.

§ 2° Os valores utilizados para o cálculo do ativo permanente e do
patrimônio líquido serão extraidos do balancete mensal, depreciados e
çorrig:idos monc:Wiamentc conforme o disposto na Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976.

§ 3° A correção a que se refere o parâg:rafo anterior terá como

data~

base o dia primeiro de cada mês.
Art. SO O Poder Executivo remeterá ao Senado Federal, uimestralmente,
informações sobre a posição do endividamento da administração pública
federal, direta e indireta, discriminando por órgão e entidade:

I

- o montante da divida flutuante e consolidada. interna e externa:

n - o cronograma de desembolso com o principal e os encargos,
inclusive a dívida vencida e não paga;

m~

a síntese da execução orçamentária;

IV- os limites e as condições aplicáveis e os valores autorizados e os
já comprometidos.
A.rt.. go Em caso excepcional. devidamente justificado, a União poderá
pleilear a elevação temporâria dos limites ftxados nos ans. 3°, 4° e 7° desta
Resolução.
Parágrafo lÍnico. Os pedidos de que trãca .este artigo deverão ser
encaminhados ao Senado Federal instruidos com:

I

-

lei autoriz.ativ.a:

n -

caractcrlstícas da operação: prazo. tuas de juros, enc.rgos,
cronograma financeiro; c

m-

informações sobre a situação financeira do requerente.

Art. 10. Os limiteS fixados no are. 3° desta Resolução não se aplicam às
operações de aédito por antecipação da receita orçamentária autorizada
por lei.

§ 1° O saldo devedor das operações a que se refere este anigo nJ.o
poderá exceder a vinte e cinco por cento da receita liquida estimada pua o

exerclcio fmmceiro que estiver cm curso, inclusive eomputada a receita
liquida estimada para a abertura de créditos suplemenwes aprovados até a
data de realizaçlo da operação.

§ 2° O dispêndio mensal. compreendendo principal e a~órios, nio
poderi ultr.tpassar a sete por cento da receita liquida estimada para o
exercício fmanceiro que esth:er em curso. inclusive computada a receita
líquida estimada para abertura de créditos suplementares aprovada até a
data de realização da operação.
_§ 3° As operações de que trata este anigo deverão ser obrigasoriamenle
liquidadas .ué: uinta dias após o encerrarvento do exercicio em:~ forem
contratadas, cxcetuadas aquelas contatadjls no último ano do mandato do
Chefe do Poder Executivo, que deverão ser liquidadas no próprio exercício
fananceiro.
Art.. 11. É vedado à União e às suas autarquias assumir compromissos
diretamente com fornecedores, prestadores de serviç9s ou empreiteiros de
obras. mediante emissão ou aval de promissórias. aOeite de duplicatas ou
outras operações similares.

Art. 12. A inobservincia das disposições da presente Resoluçlo sujeitará
os responsivcis às sanções pertinentes. cabendo ao Banco Central do Brasil
exercer a c:ompetente fiscalizaç.ão, no imbito dos mercados financeiros e de
capitais, nas formas previstas em lei.
Art. 13. Excctuam-se dos limites fw.dos nesta. Resolução as operações
de crédito que representem compronússos assumidos pelo Banco Centtal
do Brasil e pelas instituições fm.anceUas federais, que serão disciplinadas
em resoluções especificas.

Art. 14. As resoluções do Senado Federal que autorizem as operações de
que trata esta Resolução. incluirlo. ao menos. as seguintes informações:
I

-

valor da operaçio e moeda. em que será realizada;

(**) SENADO FEDERAL
(*) RESOLUÇÃO N~ 69, QE 1995
Dispô~ sobre as ooemç:ões de crédito Interno e externo élos Estadas, do
Distrito Feõsr.:.i, dos Munlclpios e de

suas respeetívas autarquias, Inclusive
concessao- áe gar:mtias, seus limites e
conolçóas lis autorizaçao, e .dá outras
pruvidéncic>s.
O Senado Federal resolve:

CAPÍTULO I
DAS OPERAÇÕES DE CRÉDrTO
Art. 12 N; opemções· de crédito intemo e externo reaflzai:las pelos Estados. pelo Distrito Federal,
pelos Municípios e por suas respectivas autarquias
são Slboldinaclas às llOIT11aS fixadas nesta ResoluçOO.
§ 12 Para os efeitos desta Resolução, compreen<.fe..se como operação de crédito toda e qualquer obrigação decorrente de financiamentos ou empréstimos, inclusive ~andamento mercantil, e a
concessão de qualquer garantia. que representem
compromissos assumidos com credoreS situados no
Pars ou no exteriOI".
§ 22 Considera-se financiamento ou efllll"éstimo a emissão ou aceite de titúos da dívida plblica e
a celebração de contratos que fixem valores mutuados ou financiados. ou prazos ou valores de desembolso ou amortização. bem como seus aditamentos
que elevem tais valores ou moãriiquem tais prazos.
§ 3! A 8SSU1Ção de ãvi:ias pelos Esta:ios, pelo

Distrilo Fe:lera!. pelos Mtnicípios e JXlr&m respectivas
~-às ~ de etéárto defirj..
das neste a1igo, pata os efeitos desta Resolu;ã:l.
a.t:tarqUas

Art. 22 A celebração de operações de "crédito
externo. de crédito interno que exil<!ffi elevação temporária de funites. de emissão de títulos da divida
p(blica e a concessão de garantia pelos Estados,
(•! Rcnubfic..d.a com lexlo consolidado d:ls allcr.~Ciks D-l"()movidas t1C'I3 Rcsoluç~ 19/96.

(••) Repuhlicsda. por cono;Jo dõll n:miss;lo.
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pelo Oislrito Federal, pelos Municípios e por suas
respectivas autarqt.ias, somente será efetuada após
autorizáção especifica do Senado federal.
CAP{TULOII
Dos Limites das Operaçoes de Crédito

MAIO 1997

bens, de transferências voltntárias ou doaçi5es recebidas com o fim especilioo de atender despesas de~
e, no caso dos Estados. as 1ransferên:::ias aos MI.Jlicipios por parlicipações conslitu:;ionais e legais.
§ 22 Entend~e como· Margem de Poupança

Real, para os efeitos desta Resolução, o valor da
Receita Uquida Real, deduzida a Despesa Corrente
liquida. aluálizada' nionetariainelite.
por suas respz::mrc.:; zutsrqui::.s, em um exerci'ci?·
§ 32 Entende-se como Despesa Corrente Uquinão poáerão excede:- o monlrnle elas despesss oe da, para os efeitoS d~ Reso!u;;ão. o vaiar das~
capitai ii)(Zjas ns. hi o~rneni:áf.a a:nial correspon- sas realizadas nos doze meses an"..etiores a:> mes medente. ressalv--..das as 8tf.o:izaáas med:ante créditos dia!amente arterior àquele em que se estiver aptrallÓO,
suptem~m:ares ou esç.<'...dais com :inai:dade precisa. exclúdas as referentes ao pagamento de juros e demais
aprovaáas peio Poàõ:i i..egislativc, por maioria abso- encamos das dividas ocorridas nos referid:Js doze meluta. observa<io o disposõ::o nesta Besotuçào.
ses e,-no caso dos Es1a:los, as transferêrrias a:JS Mt.ri§ 12 Para efeitO ao <ilsposto neste artigo, en- cipios, por participações cons!itu::ionais e legais.
tende.Ge por ooeraçao áe crédilo realizada em um
§ 4!1. Os valores mensais utilizados para o
exercício o montante de liberação contra!Ualmente cálculo da Receita Líquida Real e da De;spesa_
previsto para o mesm:: exercício.
Corrente líquida serão extraídos dos balaOG~es
§ 22 Os montantes com liberação previ.,-ta para mensais dos Estados, do Distrito Federal, dos Muexercicios futurós serão deduzidos das despesas de nicípios e de suas respectivas autarquias. e corricapital dos respectivos exercícios para efeito de veri- gidos, mês a mês, pelo lndice Geral de Preços do
iicação do limite fixado neste artigo.
Mercado - IGPM, da Fundavão Getúlio Vargas Art 42 As ·operações de crédito irttemo e externo FGV, adotando-se como base o último dia do mês
dvs ~ do Oistrlt:l Fedetal, dos Mu:úcipios e ele~ anterior ao imediatamente anterior ao mês da anãsuas respectivas autarqt.ias, inclusive a concessão de •lise do pleito.
Art 5!! Não serão computadas. nos ümites dequaisquer garantia3, observaião os seguintes limites:
I -o montante global das operações realizadas tinidos no artigo anterior, as garantias prestadas nos
em um exercício financeiro não poderá ultrapassar o contratos de refinanciamento celebrados com o San·
valor dos dispêndios com amortizações. juros e de- co do Brasil S/A, ao amparo da Lei n!17.976, de 27
mais encargos da dívida vencida e vencível no ano. de dezembro de 1989.
efetivamente pagos e a pagar, cons"rderados os criArt. 52 Para efeito de cllculo oo dispêndio de
térios de refinanciamento vigentes para a dívida mo- que trata 0 artigo 42, 11. serà:> computa:los os valores
biliária e para o endividamento externo, atualizados efetivamente pagos e a pagar em cada exercício, conmonela:Jiamente,·ou vinte e sete por cento da. R~- sidecados os cri1érios de refinanciamento vigentes para
ta üquida Real, o que for maior;
a dívida mabiTiária e para o encfrvidamento externo.
I! -o dispêndi? anual ~mo com as amortiza- _
§ 12 Excluem-se do dispostO no caput, os disções, Juros_ e ~emats encargos de topas as ?para~. Pênciios com as operações garantidas pelos Estaes de crédito, Já contratadas e a contratar, mclusive dos pelo Distrito Federal e pelos Municípios, contrao originário do parcelamento de débitos relativos às
até 15 de dezembro de 1989, exceto quando o
contribuições ~s de que .tratam os arts~· 195 e . tomador das referidas operações de crédito atrasar,
~9 da.Conslituição F~eral, e do Fundo _d~ ~ por mais de trl~ diàs, 0 pagamento do serviço da ·
tia do T
de Ser:'IÇO'- FGTS • acr:scido, amda.. dívida, caso em que será 0 respeCtivo valor, com os
do valor devido, venctdo e ~o pago, nao poderá ~-: acréscimos correspondentes, computado para efeito
ceder a Margem de Poup3J1ça Real, ou dezesseiS da apuração do limite definido no art 42, 11.
por cento da Receita líquida Real, o que for menor.
§ 2!! Os dispêndios referentes ~

Art 3!l As operações de crédito rt3afizadas pelos Estados. pelo Ois1rito Federal, pelos Municípios e

t3dlis

ElftlP?

oPera.ções

§ 12 Ertende-5e como Receita üqúda Real. para
os efeitos desta Resolt.ÇOO, a receita realizada 111?5 doze
meses anteriores ao mês imediatamente arteriOr àquele
em que se estiver apurando, exdúdas as re::eitas pro~ de operações de crédito, de ar~ de

mencionadas no parágrafo anterior não sereo com-

pulados pará efeito do limite estabelecido no art 42, L
. ArL 72. A concessão de garantia pelos Estados, Í>elo Distrito Federal e pelos Municípios a ope- ·
rações de crédito interno e externo exigirá:-

-------------c-------------:==~

-:.MAIO !997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

----~----------------~~~~~~~~~~==~==~~~~~~~5~1~-

I - o oferecimento de contragarantias suficienArt 11. Os limites fixados no art 42 não se aplites para o· pagamento de quaisquer desembolsos cam às operações de crédito por antecipação da reque os Estados, o DistritÔ Federal ou os MUI'licípios ceita orcamentária
§ 1• O saldo devedor das opc:r.<ções a cjue se ref<:re
possam vir a fazer se chamados a honrar a garantia; ( *)

11 - a ~Jml:l'éncia do tomador para com o garantidor e as entidades por ele controladas.

' inadirr.plentes
Parágrafo único. ConsideraliH>e
os tomad~es com dívidas vencidas por prazo igual
ou superior a trinta dias e não r,epactuadas.
Art 8!! Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão pleitear ao Senado Federal que as
garantias~prestadas ou a serem crestadas não sejam computadas para efeito do~ limites fixados no
art 42, desde que comprovem que:

elite artigo não poderá exceder, no exercício em que estiver
sendo apurado, a 12% da Receita Liquida Real, definida-no§
0
)
doart. 4".

§ 22 O dispêndio mensal rnáxim:>, compreendendo as amortizações, juros e demais encargos referentes às operações de que trata este artigo, não
poderá ultrapassar sete por cento da Receita líquida Real, definida no § 12 do art 42.
Art 12. As opera;ões de crédilo por anfec4>açã:>
da receita_ orçamentária deverá:> ser, obrigatoriamente,
liquidadas até binta dias após o encerramento do exerem que ben1_ contratadas, excetua:las aquelas
cfcio
I - a operação de crédito seja destinada ao financiamento de projetas de investimento ou ao refi- contratadas no ütimo ano de maOOa!o do Chefe do
Poder Execúivo, que deverã:l ser fiqtjdadas até trinta
nanciamento da dívida;
dias
antes cb encerramenlo do exeldcio.
11 - a entidade g&antida possua capacidade de
Palágrafo único. No último ano de exercicio do
honrar os compromissos assumidos.
mandato
do Chefe do Poder ExeaJtivo do Estado,
Art 92 Os pleitos· a que se refere o artigo anteô::Jr
do Distrito Federal ou do Municfpio é vedada a conselã:> en:;aminha:Jos ao Sena::lo Federal. p:>r !ntennédio
do Ban::o Cerrtral do Brasil, devidamente instruícbs com: tratação das operaÇ(x:s de crédito de que trata este
artigo, a partir do primeiro dia do período de seis
I - documentação hábil à comprovação do disméses que -anteceaera aata das respectivas eleiçõposto nos arts. 79. e !J!!;
es, a:te o final do mandato.
11 - autorização especifica do órgão legislativo
-CAPITULO III
do Estado. Distrito Federal ou Município. confonne o
caso, para a concessão da garantia não computada
Da Autoriução do Senado Federal
nos limites desta Resolução;
Art 13. Os Estados, o Distrito Federal, os Mu111 - comprovação da inclusão do projeto nas nicfpios e suas respectivas autarquias encaminharão
Leis do Plano Plurianilal e de Diretrizes Orçamentá- ao Senado ~. porintennédio do Banco Central
rias, bem como no orçamento de investimen!Os das do Brasil,
PàcJidQS de autorização para a- reafiZaempresas solro seu controle;
ção das operaçX)es de crédito de que trata esta Re-

os

IV - comprovação. pela enlidade garantida. do . solução; ~nstrurdos com: . ·
aJJ11)rimenlo do disposto no art 13,111; ·
-pedido do respeclillo Chefe do Poder ExecWto;
v- pare<:(!~ do Banco Central do Brasil
11 - autorização especflica do órgãÕ legislativo
. ". . . . •
·.
. ..
.
do Estado. do Distrito Fedeml ou do Mulicipio. conArt 10. em'Caso excepcio~. devidamente jus- forme o caso. para a rea6zação da opemçao;
tificado, os Estados, o Distri1o Federal e os MunlcfIII - c:er1idões que comprovem a regularidade
pios poderão pleitear ao Senado Federal, por inter- junto ao Programa de Integração Social/ Programa
médio do Banco Central do Brasil, a e1evação tem- ·.de Formaça.o do Pa1rim0nio do Servidor PúblicÓ polária dos finiteS fixados no art. 42 destá Resoll.ÇãoPIS/Pàsep, ao Fllldo de lnvestimenlo ~ I Coo.:.
.-.··
. • . . ·. tribuição Social para o Fmanciamento da Seguridade
§ 12. A el~ção _de. q'*: trata este artigo .não _ Finsoc:iailcotins, ao lnstitulo NaciOnal do Seguro
pode~ _st;r supenor ~ vmte e Cinco por cenlo ~ va- Social - INSS. ao FGTS, e declaração de adirllllênlores micialmente abibuldOS.·
cia jiSlfo lis ~ Integrantes do Sistema FI§ 22- Ressalvam-se cb limite a lP' se refere o pa- nanceiro Nacional e aos financiadores externos em
rágrafo arterior os pleitos relaliYos a ecrpéstitos e fi-. operações garantidas pela União, firmada pelo resllaiiCÍalleltlos jtnlo a ocgani:snDS mJiilalemis e instib.i- pec:tiw Chefe do Poder ~ecutivo;
ções esllargeiras oficiais de aédao e biilenlo, com contrapartida reafrzaias com rear.;os JliÓPÕCIS ó:l pleiteate. (*) Res.19/96

----------------
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IV - anáfiSe financeira da operaÇão acoJrpanha::la elos cronogramas de áiSpêndios com as dMdas interna e externa e com a operação a ser reaftzada, bem como da demonstração. da capacidade
de pagamento do tomador;
v- re~ de débitqs vencidos e não pagos;
VI - comprovação de q~ o projeto está lnclufdo nas Leis do Plano Plurianual. das Diretrizes Orçamentárias e do Orçamen!D Anual;
VIl-~ do~ do õtSpOSto
nos art 27, § 22-, art. 29, VI e VIl, art 32, § ~. e art
212 da Cons1itUção Federal, e na Lei CocllJiementar
111- 82, de Zl de marçx> de 1995. assim oomo do pleno
exercicio da· competência trib~a conferida pela
Constituição Federal;
VIII - balancetes mensais para fins de cálculo
dos limites de que trata o art ~;
( *·)
IX - parecer conclusivo do Banco Centrasl do Brasil
quanto ao impacto monetário e cambial, ao endividamento
interno e externo, à natureza financeira e ~ demonstração da

observância dos limites est.ibelecidos nestaj Resolução.

§ 12 O Banco Central do Brasil encaminhará o
pleito ao Senado Federal no prazo máximo de dez
dias úteis, oontados do recebimento da documentação constante dos incisos I a VIII.
§ 22 A oomprovação de que trata o inciso Vil
será atestada em certidão expedida pelos Tribunais
de Contas a que estão jurisdicionados os tomadores, referente ao último exercício, ou, caso não disponível, do imediatamente anterior.

(*)

§ 3" Na ausência da certidão de que trata o parágrafo
anterior, comprovada mediante atestado de iuipossibilidadc
de certificação, emitida pelos referidos Tn"bunais de Contas,
a comprovação de que trata o inciso vn será efetuada
mediante declaração emitida pelo respectivo Chefe do Poder

Execu1ivo.

Art 14. Os pedidos de autorização para a oontratação de operações de crédito por antecipação de
receita orçamentária pelos EstadOs\ pelo Distrito Federal e pelos Municípios serão instrufdos com:
1- documentação prevista nos incisos I a III do
artigo anterior,
;
11-lei do Orcamento Ama:

111-.so~ da ~finar.:euaçom as cam::terislicas da q>era;:ã:> e cromgrcma de reétrtx>lso..
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§ 22 o Barm Central do B!a;;il pronoo:;iar-se-á
qiBllo à sof~ de que trata o paág1a!o anterior, no
p!3ZO de dez dias lteis da data de seu recOOimento.
M 15. Os peõ!dos de àutorizaçâ:) de operações
de crédito interno ou externo que erNOivam aval ou garantia da União serà:J encaminhados oo Sena:io Federal por rnens;:gem do PresOente da Rep(blica. a:;ompanha:ia de exposiçà::l de motivos do Ministro da Fazenda. bem como de pareceres da Ploclrcrloria-Geral
da Fazenda Nacional e da Secretaria do Tesouu Nacional, em conlorrrXia:le com os procecirnentJs estabeleci:los pela legislaçãl que regt2 a ma!éria
Art. 16. Os peõd:Js de S!Joriz.a;:OO para o larçamento. oferta p(bfca ou ooloca:;:à:> oo metea:lo de tihr
bs da dfvi::la p(Dli:::a dos Estldos. do Distrito Federa e
dos Mtri::ípios deveroo ser en::;arrinha::l ao SerlaiJ
Federal, por irteimédKJ do Ban::o Cerdral do Brasil. devidamerte ins!nidos com a docunentação prevista nos
incisos I a IX do art 13, devendo o parecer de que
trnta o inciso IX oonter, tarrbém, info~ sobre:
I - a quantk!ade de títulos da espécie já emitidos
e o desempenh:J dos mesmos junto oo merca::XJ secundário;
11 -o perlil oo eod"M:iamento da entidade Amissora ~a €18tllt~ aa-emiSSàJ deititihl i>rêl.eroi:!â;III - a observância dos limites-fixados nesta
Resolução e o impacto da cperàção de crédito no
mercado mobiliário. ·
§ 12 Os tituleis de-que trata este artigo deverão
guaroªr _eqt.Jival~nçia com o_s.títulos federa{s. e_seus
prazos de resgate não poqerão serlnleriores aseiSmeses, oontados da data de sua emissão.
- --§ 2X Incluem-se nas disposições deste artigo
os títLios a serem emitidos para atender à liquidação
dos precatórios judiciais pendentes de pagamento,
objeto do art 33 e seu parâgrafo Onioo do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
1
.. § 32 Os 1ftLios -de que trata o parágrafo anterior
não se incluem nos limites previstos no art ~ e não
são passfveis de refinanciamento•.
§~A t.tilim;ãl de recúsos obtidos·por meb da
ook:x::a;:OO dos tfttJos de cpa trata o§ 22 em olila fin::ítda::le cpa não a de lqOOa:;:ão de precalólios jOOciai
~ de paJamerto, inlJiicarâ na ol:icYJatorieda:le
de a ertida:le emissora prorrover o imediato resgate de
tais tfttJos, sem p:-ejúzo de ot.tJas sanções cabíveis.
§ 52 A fiscaflza;:ã:J oo ClJlllrimen!o do disposlo ro
parágrafo arterior ~e aos Tribulais de Contas a
que eslãJ jt.risdiciona:la~ias enfida:les emGsotm.

§ 111. As operações de crédito de que trata este
artigo serão objeto de pronunciamenlo do Banco
Central do Brasil, soriCitado por intennédio das instituições financeiras, relativamente ao seu enquadtamento nos limites estabelecidos no art.. 11, §§ 12 e
(*)R~s- 19/96
2X, e ao disposto no caput
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§ 62- As emissões de títulos por parte dos Estados. do Distrito Federal e dos Municípios, destinadas
ao refinanciamento de títulos da e;;pécie em circulação, terão sua autorização pelo Senado Federal sujeita à demonstra;:ao de un esquema de amortiza;:OO.
§ 7P. Para efeito do disposto no arl 5" da
Emenda Constitu:ional n!! 3, de 1993; entende-se
por principal devidamente atualizado o valor de
emissao devidamente corrigido pelo fator de atualização próprio da espécie de titulo. devendo o Senado Federal definir o percentual de re1inanciamento
adequado às condições próprias de cada solicitante.
Art. 17. Caso o Banco Central do BrasH constate
que a docl.menta;;:ão recebida n1J:J é suli::iente pare a
sua anáfiSe, solicitará a coflllle~ dos documentos e informa;:ões. fluindo, a partir do atendimento
das exigências, novos prazos para seus pare:::eres e
~previstos nesta Resolu;ã:l.
Art. 18. As resoluções do Senado Federal autorizativas das opera;:ões de crédito objeto desta ResoILÇã:> irdrJrão, oo menos, as seguintes informações:
I -valor da opera:;â:J e moeda em que será realiza:ia. bem corro o critério de atualiza;:ao monetária;
11 - objetivo da operação e órgão executor:
III- condições financeiras básicas da operaçáO. inclusive cronograrna de liberação de recursos;
IV - prazo para o exercício da autorização, que
será de, no mfnimo, cento e oitenta dias e, no máximo. quinhentos e quarenta dias para as operações
de dívidas fundadas externas. e de. no mínimo, noventa dias e, no máximo, duzentos e setenta dias
para as demais operações de crédito.
§ 12 Nas opera;X>es de aédito atioriz.a::ias em cooformida::le com o art. 1O, a c:onc:liçOO de excepcbnalida1e
será expressamente mertionada ro alo autorizativo.
§ 22 Nas operações de crédito externo com garantia da União, a concessão de garantia será expressamente mencionada ~ato autorizativo.
CAPITULO IV
Da Responsabilidade do Banco
Central do Brasil 1
Art. 19. As opera;:ões de crédito interno enquadradas nos !irritas estabelecidos nos arts. 3Q e 42, e 11
serão prececfldas ele manifest:ção do Ban::;o Cent!a
do Brasil. em processo ilstnicb com a d:x:unenla;:ã:>
consta'IIB dos arts. 13 e 14, respeclivamente
Art. 20. O Banco Centra! do Brasil encaminhará
ao Senado Federal os pleitos de realização de operações de crédito interno que não se enquadrem nos
1timites estabelecidos nos arts. 32 e 42, devidamente

instruídos com a documentação constante do art.
13, e cumprido o disposto no art. 1O.
Art 21. Compete oo Banco Central dJ Brasil
exercer, no âlrbito oos merca:los financeiros e de capttai$, a fiscal~ da observârria das áiSpOSições
óesta Resolu;:OO.
Art 22. Os Estados. o Oistrilo Federal. os Mmidpios e suas respectivas autarqlias que tenham dívidas
referentes a operações de créáno ou pan;elamento de
débitos relativos às contribuições sociais de que tratam
o5 arts. 195 e 239 da· Constituição Federal e ao Fl.I1ÓO
de Garantia cki Tempo ele Serviço - FGTS. deve-à) remeter. quando soflcitados, oo Banco Central do Brasil:
I - informações sobre o montante das dividas
flutuante e consolidada, interna e externa;
li - cronogramas de pagamento de amortizações. juros e demais encargos das referidas dívidas.
inclusive aquelas vencidas e não pagas;
III - balan:etes rnersais e si ntese da exe::u;àl on;a-

meriáia.
Art. 23. O Banco Central do Brasil Informará,
mensalmente, ao Senado Federal:

I - a posiçã:J de endividamento dos Esta::bs. oo
Distrito Federal, dos Mmicipios e de suas respectivas
autarqt.ias;
11 - as operações de crédito por antecipação da
receita orçamentãria analisadas no período, fomecendo dados sobre:
a) entidade mtituária;
b) entidade rnutsJante;
c) prazo da operação;
d) condições de contrata;:ão. tais como valor.
correçã:l monetária. taxas de juros e demais encargos;
e) garantias oferecidas pela entidade mutuâria;
f) outras informações julgadas úteis.

CAPfTULOV
Das Disposições Gerais~ Transitórias
Art 24. É permitida a vinculação de receitas
próprias geradas pelos impostos a que se refc.;em
os ~ 155 e 156, e dos recursos de que tratam os
arts. 157, 158 e 159,1~ "a" e "b", e 11, todos da Constituição Federal. para ·a prestação de garantia ou
contragarantia à União e suas autarquias para pagamento de débitos para com esta
Art 25. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e a suas respectivas autarquias assumir compromissos díretamente' com fornecedores. prestadores de serviços ou emoreiteiras de '
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obras. m6diante emissão ou aval de promissórias,
aceite de duplicatas ou outras operações similares.
Art 26. Na contratação das operações de crédito de que trata esta Resolução poderão ser dis·
pensados os documentos de que trata o art. 13,111,
desde que tais operações sejam vinculadas à regularização dos respectivos débitos.
;
M Zl. Pa-"d efãlo oo dispJslo oo art 22 da Lá rí'
8.727, de 5 de I10IIOOtxo de 1993, é fixa:b o lirrie de ooz:e
por cenlo da Re:::eita Líq.i:ia Real defili::la ro§ 12 00 art 42...
§ 12 O válor resultante da aplicaçOO do limite definido no caput deste artigo será utilizado no pagamento: de arrorti.z.ações, juros e demais en:;argos da
dívida externa contrata:ia até 30 de seterri:lro de 1991,
do refinanciamento de dividas jmto oo FGTS e das avi-

MAIO 1997

.PARECER
N"2.93, DE 1997
COMISSÃO
DE
ASSUNTOS
ECONóMICOS. .wér~ o MOUDgf/tWI n" 86, de
do Sr. Prnukntl! da &publica.

-Da

-1997.

soitCIIondo .auron:ação do SmatJ,. Ft'(krai.

par:a contratar opuaçiio de critltw e:oemo com
---garllffrra-da RL;niblrca Fedenmva da Bras~/. no
valor total equrvolenu: a Y6.Q2Jh.f!OO.OOO,OO
(sets luJh&.s e vmte rmlh&s de tcrR:S japorK~s).
-~mre

o Govuno do Eslado do Geara e The
-owrseas EciitrOirilc-COõ;Nrimim F~- OECF
-(Ftiifi.f~t.k-

-- Coopwãç:dõ-- &xmdmrca
tiutmada ao jintlleClaml!ntO.
parctal, do ProJelO de Energra EOII(::mdo Ceani

-Uiuamanr:aJ.

RELATOR: Senador LÜCIO ALCÂNTARA

das resU!a'rtes de renegocia;:ões realizadas com base
na Lei rf2 7 .!376, de 27 de d&errbro de 1989. oo art. 58
da Lei n2 8.212. de 24 de juho de 1991, na Lei n2 8.620. 1- RELATÓRIO
de 5 de janeiro de 1993, da comissà::J de ·Serviços das
Vem a esta Comtssão de Assuntos Econômicos a Mensagem n• 86, de
c)pemçnes~pelal..ein28.727,de 1993,dasd'·
1997 {Mensagem n' 383, de 02.04.97, na origem). do Senhor Presidente da
vi:las re!a:!Nas a financiamen!DS imobiliários ~ pe- Republica, ptopondo a autorização do Senado Federal a operaçilc> ile crédito
~...:A~ Vl·-- 'a::ias ~ c....~_.__, ~o-............ F.-v.-" --externo a ser firmada entre o Governo do Estado do Ceara e The Ov=eas
las ~;:::;:~a~ '~
~ l:::)~ ~
~ tu.J ~~
Economic'- G_qoperauon _f!ID4 : _ Qfi..Gf .(I:'u~d9' de .C~peraçã.o Ecaoômica
e aos Munidpios, assumidas por esses mediante aji!No, Ultr.~marinal, com a garantia da União.
e das dívidas resUtantes de renegociações realizadas
A rerenaa operaçao de credrto externo. no vator eqwva..tetKe a ate
\{ 6.020.000.000,00 (Se1S bilhões e vinte milhões de ienes japoneses}, destina-se
com base na Lei n2 8.727. de 1993. nesta ordem. .
ao füiaDcíãiileiitO--paicial-dOProJC:toeleE-nei-glaEórica dOCcarà, a ser exc::utado
§ 22 A diferença entre o somatório dos paga- pela Companhia Energetica do Cwa- COELCE.

forma

mentos ocorridos na
do parágrafo anterior e o
valor equivalente ao limite definido no caput será
ublizada no resgate da dívida rnobiliária
§ 32 O percentual definido no caput será aplicado sobre um duodécimo da Receita liquida Real.
definida no§ 12 do art. 42.
§ 42 Para efeito de apuração do valor de cada
uma das prestações mensais de que trata o art. 22
da Lei n2 8.727, de 1993, serão deduzidos os dispêndios com as amortizações, juros e demais encargos das dívidas ali mencionadas. efetuados no mês
anterior ao do pagamento da referiçla prestação.
Art 28. O disposto nesta Resolução não se
aplica às aluais autarquias financeiras.
Art 29. A inobservância das disposições da
presente Resolução sujeitará os Estados) o Distrito
Federal. os Municípios e suas respectivas autarquias
às sanções previstas em lei e nesta Resoluçà:>.
Art 30. Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Art 31. Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a_Resolução n211. de 1994.
Senado Fe:ier.ll, em 14 de dezerroro de 1995.Semoor José Samey, Presi:lente do Senado Federal

O financiamento pretendido se insere no ãmbiro de ACOido de
Cooperação finnado por meio de troca de NotaS entre os governos basileiro e
japon=s, que contempla mais três outros conrrntos~ todos voltados paza projetas
da área ambiental. com os Estados do Paranâ.. Santa Catarina e Bahia. Na
Exposição de Motivos que acompanha a Mensagem Presidencial. o Senhor
Ministró de Estado da fazenda assinala Çl pronunciamento positivo dos diversos
ôrgãos do governo à operação de crCdito e apresenta suas c:ar.J.cterisricas:
a)'

Mutuârio: Estado do Ceará;

b)

Mutuante; The Overseas Economic Cooperntion Fund - OECF
(FWKio de Cooperação Econõmica Ultrl!Jna!'im);

c)

Garantidor: RepUblica Federativa do

d)

Contragoranudor: Estado do Ceará. mediante cotas de transferêlcias
constitucionais e receitas prôprias;

e)

Valor:

f)

Juros:

B~!l;

i 6.020.000.000,00 (seis bilMes e vinte milhões: de ienes
japoneses), equiValentes a RS 53.724.888,00 (cinqãellta e
três m:ilhóes, setecentos e vinte e quatro miL oitocemos e
oitenta e oito reais), em duas tranchcs~ sendo a tr.mc::be I de
\1: .5242.000.000~00 (cinco bilhões e duzentos c. qtmen13 e
dois milhões de ienes japoneses). desftDada ao
financiamento de obras ci~ e a tr.mche U. de ~
778.000.000,00 (setecentos e setenta e oito milhões. de ienes
japoneses), destinada ao financiamento de gastes; com
consultoria;
4,0% a.a. sobre o saldo devedor do principal., 1: partir de
cada desembolso. exceto quando pane do em~o for
destacada para cobrir pagamentos a consultores. ~a:so em

--------

---.-.-~~~~~

que a raxa de juros será de 2.3% a.a. sobre: a parcela a ser
destacada e a partir do respectivo desembolso;

Juros tie mora: 3% a.a. acima da ta.'(a operacional:

g)

h)

disposto nos ans. 27 e 212 d_a Constituição Federal. bem como a adequação dos
gastos .com pessoal de que trata a Lei Complementar no 82195, relativo ao
exercício de 1995.

da data de entrada em vigor do
acordo de emprc!slimo;

Drspombilidade: 07 anos a partir

1

O Estado do Ceara encontra-se adimplente com as in.stiruições da Sistema
Finaoceíro NacionaL de acorda com o CADIP, tendo apresentado as Certidões
Negativas de Débito junto ao INSS. FGTS e Receita Fedexal. Além dos
documentos cotados, o processo inclui cópia da lei estadual. pela qual a
Assembléia Legislativa do Estada autorizou a contratação do finaociamento e

De.<;lmaçào dos recursos: execução do Projeto de Construção de
Duas Usinas de Energia Eólica no Estado
doCea.r.i:

i)

do prmcrpal:

em 37 {trinta e

sete) parcelas semestrais.

consecutivas e aproximadamente iguais. vencendose a primeira apôs o penado de carêncta de 07 (sete)

anos;
- dos ;uros: semestralmc:nte vencidos
h)

vencidoS e não pagos.
E o relatôrio

;) Condsções de pagamento:
-

declaração do Secretário da F;u:cnda atestando a inexistência de débitos

Com1ssão de crCdiro: O,l%jlot sobre cada desembolso, descontado

do valor total do emprestimo;

A operação de crêdito externo cm pauta trata de matCria normatizacla
pelas Resoluções n=s 96/89 e 69195. ambas do Senado Federal. Sua instrução
eccomra-se adequada a essas normas. confonne se detalha a seguir.

li-VOTO

A operação de crédito que ora se examina. conforme descrito no rc:latório.
atende :is normas vi gemes sobre a matCria segundo os pareceres emitidos pelos
órgãos responsáveis. Trata-se de financiamento que suponará o equivalente a
60% do custo total de construção de duas usinas de produção de energia eólica
nos mtm.icipios de Parac:uru e Camocim. no Estado do Ceará. Segundo o parecer
da Secretaria do Tesouro NacionaJ. a análise custo-beneficio econõmico e social
do projeto. realizada pela COELCE... indtca uma taxa mtema de retomo de 9.8%
ao longo dos 25 anos de sua e;(ecução. Destaca. ainda. aquele parecer o
aumento da disponibilidade energ:etica do estado. favorecendo o crescimento de
ativldades produtivas. a geração de empregos e a utilização de terras de baixa
produtividade.
·

O parecer_ da_ Procuradoria-G~~- Fazcn~ __ Na~-~~ (Pan:cc:r ----------~----------~
PGFN/C0f/N° 450/9'7) SODreO ispecto da legalidade da mmuta contratual,
Não obstante os evidentes mêritos do projeto e o posicionamento
salienta que a minum contratual contCrn cláusulas admissiveis segundo a
favorável dos órgãos oficiais. levantamos algumas dUvidas que julgamos
legislação brasileira e que atende as detenninações da Resolução n" 96/89. do
adequado aqui reproduzir:
Senado Federal. que veda a existência de dispositivos atentarôrios à soberarua
nac1ona! e á ordem pUblica. contrária a Consriruíçào, ou que unpliquem
compensação auto;ruuica de dêbitos e crCditos.
a) a COELCE. ünica empresa familiarizada com a construção e operação
de usinas eólicas no Ceará. deverá ser privatizada em futuro prôximo;
A operação foi credenciada pelo Departamento de Capitais Estrangeiros
do Banco Central do Brasil. por meio do oficio FIRCE/DIAtrr/SUCRE-96/584,
de 19 de novembro de !996, o qual atendeu à Recomendação COFIEX n~_
266/94.

Consta ainda do projeto sob exame o paret:er da Secretaria do Tesouro
Nac•onal (Parecer STNICOREFID!REF N" 69. de 05 de março de !997)
irúonnando que há previsão do projeto no Plano Pluriam.~al do Estado do Ceará
para 1996/99. Hâ previsão de contrapartida por pane do Governo do Estado no
\.'aio r de ;; 4.013 bilhões. dividida em cinco pan:,las anuais. ar é o ano 2001.

Para 1997, a Lei Orça.mentâria do Estado faz previsão de apenas RS 9,77

milhões.

b) prevê.se que o empreendimento em tela seja executado pela COELCE.
embora o patrimônio resultante pehnaneça cm mãos do Governo do Estado do

_ceaxa._:______

--------- -

Diante disso, cabe ponderar. em primeiro lagar a garantia de conclusão do
projeto e. posteriormente. sua operação. considerando que, estando a COELCE
privatizada. poderia não haver interesse dos novos proprietários da empresa em
operar as usinas. ainda mais por não integrnrem o seu parrimõnio. Em segundo
lugar.. não contando mai!t-com uma empresa do esf!Qo para con~.luir e operar as
usinas eólicas. o Governo do Estado permaneceria com pattimônio sem
utilidade. tendo além do investimento infrutífero a impossibilidade dos retornos
esperados.

enquanto o ingresso de recursos externos e a ~mrapartida estadual

para o exerc1cio alcançam o montante de USS 10,8 milhqes_ insuficiente

pala

cobrir o fluxo finmceiro estimado e indicando a necessidàde de que seja feito
credito suplementar no orçamento.

O mesmo parecer ínfonna que hã margem nos limites de endMdameuto
da União para a contraUç.ão da operação de crêdíto, dentro do estabelecido
pelos arts. ~. 3o e 4° da Resolução n° 96189 jâ referida.

Essas ponderações foram "levadas ao conhecimento do Governo do Estado
do Ceara. lendo sido respondidas por intermCdio de correspondência. do Senhor
Secretàrio dos Tr.mspo11es. Energia,. Comunicação e Obras. Francisco QuC'iroz
Maia JUnior. e do Senhor Procurador-Geral do Estado. Luiz Djalma Barbosa
Bezerra Pinto. anexada ao processo sob e:wne. e da qual reproduzimos os
trechos abaixo:

"'Ocorrera. efelivameme. a prrvau:açào da COELCE.
Na condição de propnetárm dos auvos adqumdos através do
No que tange

as exigências

da Resolução n° 69195. o BaDco Central,

median1e o parecer DEDIP/D!ARE-97/280. de 04 de abril de 1997. úlforma que
a operação se enquadra nos limites de endividamento estabelecidos pela nonna.
Assina.la._ cinda. que o Tnôunai de Contas do Estado atestou o cumprimento do

emprri.rrrmo. " Es1ado farâ um conrraro d~ Opt!roçàa e manutenção das
usmas de energra eólicas por período a sc.r pactuado. at.ratJés do qual a
r:mpre.<;a .\e obngarci a desembof.tar o l!qurvaümte a 40% dos
mvesumc.nros. jicondo o Estado com a re...pnn."õabrltdade do pagamento.
a"os 60% n.tstanres.
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.<~uportarti

n Estado do Ceard. porq:ça_nto.

permanecerei como úmco proprrr:tárto dos

Otlvos

Mu_(uame.-

b)

geradores de energia

eólica. cobrando da COELCE pr:vau:ada uma tarifa a ser pacruada
para remuneração dos .w!us mvesumentos correspondentes a 6(1'.4 do
empreendrmenro. "

Infere-se. dos esclareclll\entos prestados pelos represe~tantes do Governo
do Ceara. que o futuro das usinas de energia eólica e_s!?I3_4!!'pendenre de
contratos a serem pactuados com os futuros proprietários da CQEL_CE. que
acettanam contnbuir com o retorno do investimento rea.Hzado, ainda que sem
deter o patnmónío dele resultante.

- c)

Garantidor; República Federativa do

Brasil~

d)

('omragaranudor: Estado do Cear.i. mediante cotas de transferências
consriructonais c recetlas próprias;

e)

Valor:

~ 6.020.000.000,00 (seis bilhões e vi.nte milhões de ienes
-japoneses), equivalentes a RS 53.724.88&,00 (cinqüenta e
três mtlhões. setecentos e vinte e quatro mil. oitocentos e
Oitenta e oito reals), em duas rranches. sendo a tranche I de
1;\ S.242.000.000,00 (cmco bilhões e duzentos e quarenta e
dois milhõeS âe ienes- japoneses), destinada ao
financ1amento de obras civis, e a tranche II, de li
778".000.000.00 (setecentos c setenta e oito nulhões de ienes
Japoneses},_ destinada ao financiamento de gastos com

coriSU1tOiia:

o

Juros:

g)

Juros de mora: 3% a.a acima da taxa operacion~

público e o total aproveitamento do mvesnmemo que ora pretende realizar.

Deixando consignadas as ponderações acima e em razão do
inquesttonavc:l mérito do projeto. somos de parecer fayq~vcl ~-Q _ pleito do
Governo do Estado do Cearà. encaminhado pela Mensagem n° 86. de 1997. nos
termos do segumte:

Coopcrntion Fund - OECF

(Fundo de Cooperação Económica tntramarina)~

Entendemos de todo recomendavel que os acenos referentes à conclusão
do projeto. â operação e i manurenção das usinas deveriam constar do próprio
echtal de pnvatização da COELCE. evitandoMse os riscos e dificuldades de
negoctação de wn contrato postenor. Por outro lado, a resolução autorizativa do
Senado Federal ao financiamento pretendido pelo Governo do Estado do Cearia
não compona qurusquer dispos1tivos cautelares quanto ao problema.

Acreditamos. ademais.. no compromisso do Governo do Estado no sentido
de encontrar as melhores alternauvas para garannr a preservação do patrimônio

Th~- O_v_m_~_ E~O{!QUJ:ic

4,0% a.a. sobre o saldo devedor do principaL a partir de
cada desembolso. exccm quando parte do empréstimo for
destacada parn cobrir pagamentos a consultores.. caso em
que a t<1Xa de jtD"Os ser:i de 2,3% a.a sobre a parcela a. ser
destacad.a e a pamr do rcspecnvo desembolso;

Disponrbi/idade: 07 anos a partir da data de entr.1da em vigor do

h)

acordo de empristimo;

PROJETO DE RESOLUÇÃO
No 72, DE 1997

Oe.mnaçào dos rl!cur.ros: execução do Projeto de Construção de
Duas Usinas de Energía Eólica no Estado

i)

doC<n
Auton:.a o Estado de C~ara a contratQT o~~o
<k cncUto .:rtl!rnD. com garanua da Uniiic. JU1UO

j)

ao rn~ Otv:rSI!as Econonuc Coopuanon Ftmd OECF. 110 valor ~qUival~ntl! a ~ 6. 010.000.000,00,
d~mado ao fmancram~mo {JQl'Clal do Pro;~Jo de
EnergJa EOüca do E.stotio do Cl!ani.

Condições de pagamento:
- do pnnc1pal: em 37 (lrirtta e sete) parcelas semestrais.
consecutivas e aproximadamente iguais. vencendo-

se a primeira após o periodo de ca:incia de 07 Çsetel
-dos juros: semestralmente vencidos

O SENADO FEDERAL resolve:
h)

Comusão ck crédito; 0.1%flat sobre cada desembolso~ descontado
do valor rota! do emprCstimo;

...... ·.Art. 1• E ~torizado o Estado do Ceara. nos tennos da Resolução n• 69,
de--ms~ do Senado Federal. a contratar operação de <\rêdito externo jtmto ao
The Ove=as Economic Cooperation Fund - OECF \Fundo de Cooperação
Econômíca Ultramanna). no valor equivalente a até '6.020.000.000.00 (seis

Art. 4• A autorização que ora se concede deverâ sei exercida no prazo
maximo de quinhentos c quarenta dias contados da data de publicação desta

bilhões e vinte milhões de ienes japoneses).

Resolução.

Parágrajà Unicc. A operação de crédito ora autorizada désri.na-se ao
financiamento parcial do Projeto de Energia Eólica do Ceará., a ser -executado
pela Coinpanhia Energética do Cear.i- COELCE .
Art.. 2• E a União aworizada.. nos termos da Resolução n° 96189. do
Seaado Federal a conceder garantia ã operação autorizada no capul do art. 1"',

desta Resolução

Art. J"'A operação de credito ser3 realizada nas seguintes condições:
a)

Mututirw; Estado do Ceara:

Art. ~

Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala da Comissão, 27 de maio de 1997. José Serra
Presidente _ Lúcio Alcântara, Relato-;:Vilso~
Kieinübing_JoséRº_berto_Arruda__ Wa_ldeck Õrnelas
Mauro Miranda
Laura Ca-mpos (vencido)
Casil!l;;
Francelina Pereira _ Esperidião Amin
Maldaner__ B~ni Veras_ Ramez Tebet _ Ney Suassuna
_ Jonas Pmhe1ro _ Eduardo Suplicy Valmir Campelo
Freitas Neto.
-
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Com referência ao Aviso n2 392/97, lido anteriormente, tendo em vista o que dispõe a alínea a do art. 398 do
Regimento Interno, a Mesa design;i para comparecimento ao plenário o Sr. Ministro tle Estado da Fazenda, Dr. Pedro Malan, à sessão do próximo dia 11
de junho, às 15h.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Ao Projeto de Lei da Câmara n2 44, de 1993 (nº 4.908/84,
na Casa de origem), cujo parecer foi lido anteriormente, de acordo com o disposto no parágrafo único
do art. 254 do Regimento Interno, combinado com o
art. 4º da Resolução nº 37, de 1995, fica aberto o
prazo de dois dias úteis para interposição de recurso, por um décimo dos membros do Senado, para
que a matéria continue sua tramitação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Projeto de Lei da Câmara nº 25, de 1995 (nº 2.331/91,
na Casa de origem), cujo parecer foi lido anteriormente, ficará perante a Mesa durante cinco dias
úteis, a fim de receber emendas, nos termos do art.
235, 11, d, do Regimento Interno, combinado com o
art. 4º da Resolução n• 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Os Projetas de Resolução n•s 71 e 72 de 1997, resuitantes
de pareceres lidos anteriormente, ficarão perante a
Mesa durante cinco dias úteís, a fim de receber
emendas, nos termos do art. 235, 11, "f", do Regimento Interno, combinado com o art. 42 da Resolução nll 37, de 1995, do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência recebeu o Aviso n• 6, de 1997, de 19 do corrente, do Ministro de Estado das Relações Exteriores, agradecendo o recebi""'nto de· comunicação
acerca do Voto de Aplauso aprovado por esta Casa
ao ex-Secretário-Geral da Organização das Nações
Unidas, pelas iniciativas promovidas em prol do encaminhamento diplomático da situação do Timor
Ocidental, informando, ainda, as participações recentes do Governo brasileiro na referida questão.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência comunica ao Plenário que recebeu pedido de
prorrogação da licença concedida, por motivo de
doença. ao Senador Alexandre Costa, por mais 180
dias, a partir de 7 do corrente.
O referido pedido foi formulado nos termos do
disposto no art. 43, Inciso I, do Regimento Interno.
Em votação a prorrogação da licença solicitada.
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Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Fica concedida a prorrogação da licença do
Senador Alexandre Costa.
Permanece, portanto, no exercício da Senatória o Senador Bello Parga.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Decreto Legislativo nº 45, de
1995, de autoria do Senador José Eduardo Outra,
que susta o Decreto n2 1.480, de 3 de maio de 1995,
do Poder Executivo, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados em casos de paralisações
dos serviços públicos federais.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 3º, do
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido da apreciação, pelo Plenário,
das seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n2 34, de 1996, de
autoria do Senador Freitas Neto e outros Srs. Senadores, que aitera a Lei n2 6.088, de 16 de julho de
1974 e dá outras providências;
-Projeto de Lei do Senado n2 150, de 1996, de
autoria do Senador Esperidião Amin, que acrescenta
parágrafo único ao lirt. 25 da lei n• 8.864, de 28 de
março de 1994, que estabelece normas para as microempresas - ME, e empresas de pequeno porte EPP, relativas ao tratamento diferenciado e simplificado, nos campos administrativo, fiscal, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial (art. 179 da Constituição Federal) e dá ou- tras providências;
·
- Projeto de Lei do Senado n2 207, de 1996, de
autoria do Senador Sérgio Machado, que dispõe sobre o pagamento, por meio de cheque, na rede bancária, de fichas de compensação, de tributos e de tarifas de serviços públicos;
-Projeto de Lei do Senado n2 219, de 1996, de
autoria do Senador Lúdio Coelho, que dispõe sobre
o seguro contra acidentes pessoais, a cargo dos promotores e organizadores de rodeios, em beneffcio
dos participantes desses eventos, amadores ou profissionais e dos seus dependentes, e dá outras providências; e
'
- Projeto de Lei do Senado n2 237, de 1996, de
autoria do Senador Júlio Campos, que acresce inci-
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so ao art. 6° da Lei n2 7.713, de 22 de dezembro de
1988, que altera a legislação do Imposto de Renda e
dá outras providências.
Os projetas foram apreciados conclusivamente
pelas Comissões de Serviços de Infra-Estrutura, de
Assuntos Econõmicos e de Assuntos Sociais.
Os Projetas de Lei do Senad{J n2s 34 e 219, de
1996, aprovados, vão à Câmara dos Deputados; os
de n2 s 207 e 237, de 1996, rejeitados, e o de n2 150,
de 1996, prejudicado, vão ao Arquivo.
Fica prejudicado o Requerimento n2 138, de
1997, de inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Lei do Senado nº 219, de 1996.
O SR. PRESIDENTE ( Geraldo Melo) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 370, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeiro nos termos do art. 160 do Regimento
Interno do Senado Federal, que a hora do expediente da Sessão Ordinária do dia 12 de agosto, seja
destinada à comemorar o "Dia das Artes•.
Sala das Sessões, 27 de maio de 1997. - Senadora Benedita da Silva - José Eduardo Outra Marina Silva - Eduardo Suplicy - Marluce Pinto Júnia Marise- Ademir Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento lido será submetido à deliberação do
Plenário, após a Ordem do Dia, nos termos do art.
255, Inciso I, letra b, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
12 Secretário em exen::ício, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 371, DE 1997
Senhor Presidente,
.
Nos termos do art. 256, dd Regimento Interno
do Senado Federal, requeiro a retirada do Projeto de
Lei do Senado n2 46, de 1997, de minha ~utoria.
Sala das Sessões, 27 de maio de 1997.- Senador Ney Suassuna.
·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O requerimento lido ~rá incluído em Ordem do Dia opor·
tunamente, na forma do disposto no art. 255, Inciso
11, alínea c, item 10, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
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PROJETO DE LEI DO SENADO N° 96, DE 1997
AHera a Lei n° 9.126, de 10 de novembro de 1995
O Congresso Nacional decreta:
Art. 12 Acrescente-se ao art. 7º da Lei n2 9.126,
o § 22 , nos termos a seguir, remunerando-se o parágrafo único:
"Art. 7º ..................................................
§ 2 2 Os financiamentos a assentados e
colonos nos programas oficiais de assentamento, colonização e reforma agrária, aprovados pelo Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária - INCRA, com recursos
dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte, do Nordeste e do CentroOeste, concedidos antes da promulgação
desta lei, terão seus contratos renegociados
de modo a que façam jus às condições estabelecidas no parágrafo anterior.•
Art. 2° Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
A Lei n° 7.827, de 27-9-89, que criou e regulamentou os Fundos Constitucionais de Financiamento, estabeleceu um importante instrumento de desenvolvimento regional, ao determinar que os recursos aplicados pelo Fundo estariam sujeitos a encargos diferenciados, levando em conta a prioridade do
empreendimento para o desenvolvimento econõmico
e social daquelas região, a finalidade e a natureza
do projeto financiado, bem como o porte da empresa
e sua localização, limitando, a taxa de juros ao máximo de 8% ao ano.
Em função dessas condições, os Fundos converteram-se em importante fonte de crédito para programas de apoio a pequenos produtores rurais,
como o Procera e os Especiais, hoje denominados
Prorural, que passaram a atender, principalmente,
os agricultores assentados nos projetas do Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Na situação que vigorava antes do Plano Real,
em que prevaleciam altas taxas de inflação, as condições firmadas nesses financiamentos, de rebati·
mento de 50% da TR para atualização da dívida e
taxa de juros de 4% a. a., tomavam os empréstimos
atraentes e -viáveis para o pequeno agricultor, uma

vez que essa sistemática resultava em saldos devedores decrescentes, ao mesmo tempo em que os
preços dos produtos agrícolas vinhàm sendo ajustados de acordo com as elevadas taxas de inflação.
Com a instituição do Plano Real e a prevalência de índices de inflação cada vez menores, a redução de 50% na taxa de atualização dos débitos praticada no sistema anterior, tomou-se insignificante.
Por outro lado, esse rebatimento na taxa de reajuste
do saldo devedor seria plenamente satisfatório para
os agricultores, se os preços de seus produtos
acompanhassem a inflação média do período, o que
não tem ocorrido. Verifica-se, de fato, que em seguida ao Plano Real, os preços dos produtos agrícolas
tiveram redução bem maior do que a inflação média.
De acordo com os dados da Fundação Getúlio Vargas, entre 1994 e 1996, a diferença entre a variação
média dos preços dos produtos agropecuários pagos
aos produtores e o índice de inflação medido pelo
IGP-DI foi de 15 pontos percentuais. Se forem tomados apenas os preços dos produtos animais (ou
seja, excluindo as lavouras) essa diferença chega a
40 pontos percentuais.
A questão da oscilação dos preços dos produtos agrícolas, juntamente com os fatores climáticos,
constituem os principais determinantes do alto risco
da atividade agrícola. Essas ocorrências mostram-se
ainda mais relevantes quando se trata de pequenos
produtores, com baixíssima capacidade de suportar
prejuízos, principalmente na fase inicial dos empreendimentos. Considerando esses aspectos, e a
questão social vinculada aos assentamentos rurais,
o artigo 7f1 da Lei n2 9.126, de 10 de novembro de
1995, detenninou que dez por cento dos recursos do
FNO sejam aplicados para financiamento a assentados e colonos. em programas oficiais de assentamento, colonização e reforma agrária aprovados
pelo Incra, e estabel~u palfl·esses empréstimos
encargos de até 12"/o ao anó e redutores· de cinqüenta por cento sobre as parcelas de amortização
do principal e sobre os encargos financeiros, durante
todo o prazo de vigência da operação.!
Face às características da atividade agrícola
apontadas acima, acentuadas no caso de projetas
de colonização e de assentamentos, os benefícios
preconizados no referido artigo são plenamente justificáveis, e até mesmo indispensáveis, se for considerada a finalidade precfpua desses programas de
viabilizar as atividades dos pequenos produtores,
para que se tomem auto-sustentáveis e possam, a
médio prazo, se capitalizar. No entanto, foi criada
imensa disparidade entre os beneficiários dos em-

préstimos firmados antes e depois da vigência da referida lei, com os primeiros ameaçados de inadim·
plência e severa descapitalização, especialmente
aqueles que obtiveram financiamentos após o Plano
Real.
Desse modo, coexistem produtores oorn linan·
ciamentos da mesma fonte de recursos públicos,
exercendo a mesma atividade, recebendo semelhante remuneração pelo seu produto e arcando com
custos de capital muito diferenciados.
Em virtude dessa circunstância, que poderá
trazer repercussões desastrosas para a continuidade
do desenvolvimento do setor de agricultura de pequeno porte na região Norte, propomos a extensão
dos benefícios previstos na região, participantes de
programas oficiais de assentamento, colonização e
reforma agrária, aprovados pelo Incra, que obtiveram seus financiamentos antes da promulgação
dessa lei. Nesses tennos, propõe-se incluir o § 2 2 no
referido artigo, na forma do Projeto ora apresentado.
Pelas razões acima apontadas, que considero
de extrema relevância, conto com apoio dos ilustres
pares para esta proposta.
Sala das Sessões, 27 de maio de 1997.- Se·
nadar José Bianco.

LEGISLAÇÃO CITADA

LEI N2 9.126, DE 1 O DE NOVEMBRO DE 1995
Dispõe sobre a aplicação da Taxa de
Juros de Longo Prazo - TJLP sobre empréstimos Conceclidos com recursos dos
Fundos Constitucionais de Financiamento das Regiões Norte, Nordestêê CentroOeste e dos Fundos de Investimentos do
Nordeste e da Amazônia e do Fundo de
Recuperação Económica do Espáito Santo, e com recursos das Opera~ Oft.
clais de Crédito, altera dispositivo. da Lei
nR 7.827(1), ele 27 de setembro da 1. . . .
dá outras providências
Art. 7f1 Os bancos administradores aplicarão
dez por cento dos recursos dos Fundos Constitucionais de Rnanciamento das Regiões Norte, Nordeste
e Centro-Oeste, para financiamento a assentados e
colonos nos programas oficiais de assentamento,
colonização e reforma agrária, aprovados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -

INCRA.
Parágrafo único. Os financiamentos concedidos na forma deste artigo terão os encargos finan-
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ceiros ajustados para não exceder o limite de doze
por cento ao ano e redutores de cinqúel;)ta por cento
sobre as parcelas da amortização do principal e sobre os encargos financeiros, durante todo o prazo de
vigência da operação.
••••oonoouo••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••i••••••••••oooonoooooo

(A Comissão de assuntds Económicos
- decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- O projeto será pubficado e remetido à comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina
da Silva. S. ~ dispõe de 20 minutos.
A SRA. MARINA DA SILVA (BLOCO-PTAC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da
oradora.} - Sr. Presidente, Sf!s e Srs. Senadores,
desde que assumi a Cadeira de Senadora, além de
abordar o tema com o qual tenho uma identidade política e vivencial, que é a questão ambiental, tenho
procurado atuar trazendo a esta Casa assuntos ligados à problemática social, que envolve a área dos
direitos humanos, principalmente no que se refere às
crianças e aos adolescentes.
Um dos projetas que apresentei tem a ver com
o problema do tráfiCO de menores, motivado inclusive a partir da CPI que investiga o tráfiCO de menores,
de iniciativa de pessoas que me deram sugestões sugestões estas que foram transformadas em projeto de lei; um deles já foi aprovado e, como era em
caráter terminativo, já foi encaminhado à Câmara
dos Deputados.
O projeto trata exatamente de alguns aspectos
que difroultam o tráfiCO de bebês, o furto de bebês,
principalmente nos hospitais e nas maternidades.
Parece uma inicialil(_a simples, mas as casas
que recebem as parturientes têm a\traãtção de imprimirem um documento apenas as digitais do pezinho
do bebê. Mediante o meu projeto, pretendo instituir
que essa obrigação seja estendida a tod~ as casas
e associada à obrigação de registrar-se tàmbém as
digitais da mãe.
Essa associação é fundamental, porque, havendo o desaparecimento de uma criança, a pessoa
que porventura for encontrada com a guarda, ainda
que ilegal, dessa criança terá que comprovar, submetendo-se a uma perícia técnica, que realmente
tem sobre ela direitos matemos ou paternos. Essa
pessoa teria que comprovar, a partir das suas digitais, que é realmente a mãe do bebê, o que facilitaria
a realização de outros exames de maior precisão.

MAIO 1997

O projeto é aparentemente simples, mas se já
estivesse sendo praticado nos hospitais e maternidades, muitos dos episódios que resultaram prejuízos
gravíssimos para as famílias e para as crianças poderiam ter sid2_ esclarecidos, evitando-se, assim, o sofrimento--põf que passa uma famnia quando perde um
ente querido, sobretudo quando acaba de nascer.
Outros projetas dessa natureza também estão
em tramitação; há um outro que se refere a critérios
mais rígidos para adoção de crianças para estrangeiros.
É importante termos critérios mais rígidos, é
importante termos algum instrumento de controle
maior por parte da instituição que promove a adoção. Algumas pessoas poderão indagar: - se já é
tão difícil alguém se interessar por uma criança e entrar com um processo de adoção, se as crianças fi.
cam muitas vezes em péssimas condições em abri·
gos e orfanatos, por que criar empecilhos?
As denúncias, que são feitas mundialmente,
dão conta de que algumas crianças podem estar
sendo adotadas para que, ao chegar no país de origem dos supostos pais adotivos, lhes sejam retirados órgãos, para socorrer a saúde de filhos de pessoas bem aquinhoadas financeiramente.
Com esse projeto, serão instituídos mecanismos e critérios que difroultam esse tipo de adoção.
Dessa forma, poderemos evitar que um ato de solidariedade seja confundido com esse triste episódio.
Esse tipo de crime estarrece a sociedade de modo
geral, mas lamentavelmente é praticado por pessoas
inescrupulosas que, num ato de desespero para salvar um-ente querido, lançam mão de uma ação criminosa, como a de adotar uma criança para retirarlhe os órgãos e depois transplantá-los nas pessoas
que gostariam de salvar.
É-l.\!M prática abominável, que acontece ·em
todo o 'mundo - existem denúncias que a comprovam. Da mesma forma como acontece com a Anistia
Internacional no caso da violação dos direitos humanos relativas às perseguições políticas, deveria haver uma articulação de institutos que denurroiasse internacionalmente esse tipo de crime, que é abominável e deve ser condenado por toda a sociedade.
Então, os projetas com os quais estou trabalhando tentam evitar exatamente esse tipo de crime,
esse tipo de abuso. O projeto que dispõe sobre rapto
de bebês, que já foi aprovado pelo Senado e encaminhado à Câmara dos Deputados, tambérl) tem o
mesmo objetivo, uma vez que muitas crianças podem estar sendo raptadas para os fins a que me referi anteriormente. Embora se trate de medidas sin-
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gelas, do ponto de vista do seu alcance social e dos
males que poderão ser evitados a partir da sua aprovação e da sua regulamentação, são infinitamente
grandiosas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE( Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Ney 'suassuna.
O SR. NEY SUASSUNA (PMDB - PB) - Sr.
Presidente, Sr-'s e Srs. Senadores, recentemente recebi em meu gabinete a cientista e pesquisadora Dr"
Mirian Tendler, que trouxe graves preocupações
com relação ao papel desempenhado por cartéis
multinacionais, com o respaldo da Fundação Oswal·
do Cruz, no sentido de manipular as compras governamentais de vacinas.
No bojo das preocupações elencadas pela Dr"
Mirian Tendler destacavam-se, segundo ela, evidências quanto à existência de uma camarilha agindo
em detrimento dos interesses da população brasileira na área de saúde pública, e em favor de escusas
e gananciosos interesses do capital de laboratórios
de participação hegemônica nas compras estatais.
O resultado dos movimentos independentes da
referida cientista e funcionária pública conceituada, a
bem valer as suas palavras, foram a cassação de
seu registro e a perda do emprego público.
Agora, em anúncio de página inteira, veiculado
no Jornal do Brasil de hoje, 27 de maio de 1997, o
Grupo LG Chemical Lida. publica uma oferta pública
ao Ministério da Saúde para se habilitar ao fornecimento de vacina do tipo Hepatite 8 DNA, recombinante, no processo de compra emergencial a ser
operado pelo Governo brasileiro, através do Ministério da Saúde.
A proposta historia a atuação do Grupo, criado
em 1947, na Coréia, que apresenta em seu portfólio
os· seguintes dados: atuação e{Tl diVersos segmentos, como: Química e Energia, éetroeletrônicos, Máquinas e Metais, Construção e Serviços, Comércio e
Finanças, Serviços Públicos e Esportes-e outros.
Em 1996, o seu faturamento foi Cla ordem de
US$74 bilhões. Possui 130 mil funcionários e atua
em 120 pafses nos cinco continentes, ·sendo que a
sua divisão farmacêutica possui dois centros de pesquisas dos mais modernos e avançados do mundo,
um na Coréia do Sul e otrtro nos Estados Unidos.
Na proposta, a LG Chemical Ltda. oferece a
vacina ao preço definido de US$0,98 (noventa e oito
centavos de dólar) por dose com 20mg.
Ora, no mesmo Jornal do Brasil, no Caderno
de Economia, à pág. 15, sob o título Hepatite, o ln-

forme Econômico do Lomalista, Guilherme Barros dá
corita de que "AÚIÚma compra de vacinas contra a
Hepatite B foi feita em 1994, da Smithkline Beecham. O preço, por dose, ficou em tomo dos
US$3,50. Ou um Ereço está baixo demais ou o outro
alto demais.::-'"
O Sr. Lúcio Alcântara - Permite V. Ex' um
aparte?
O SR. NEY SUASSUNA- Com prazer, ouço o
aparte de V. Ex'.
O Sr. Lúcio Alcântara- V. Ex' liaz ao Plenário uma questão interessante. Não conheço - e tenho aimpressãqQ_e_qlle V, EX' também não- os detalhes dessa aquisição, no .sentido de um edital, da
avaliação da qualidade do produto, etc. Mas V. Exª
chama a atenção para quê? Para o fato de uma empresa - aparentemente, pelos dados que estão na
imprensa, confiável do ponto de vista econômico, do
seu porte e possivelmente, também, da qualidade
dos_ seus produtos -julgar-se preterida por ter oferecido um produto a preço inferior e não ter sido escolhida. Creio que essa é a questão principal. Recentemente, V. Exª deve ter tomado conhecimento, foi
suspensa a vacinação trípfiée no Brasil, em função
de vários problemas que surgiram quando da aplicação, principalmente no Estado de São Paulo, da vacina que havia sido adquirida na fndia, possivelmente por um preço mais baixo. Então, a Lei de Licitações é muito rígida. Dificilmente alguém consegue um comprador, alguém que preside uma licitação justificar a aquisição•de um produto mais caro em
detrimento de um mais barato. É possível - estou na
base da eSpeculação, porque não tenho elementos
para julgar- que o Ministério tenha feito a desclassificação em função da qualidade do produto ofertado.
Principalmente em se tratando de produto imunoblológico - vacin~ -, é preciso um controle de qualidade
muito rigoroso; obedecem-se determinados padrões,
determinados standards internacionais, geralmente
fixados pela própria Organização Mundial de Saúde.
Não sei se esse é o caso, é possível que sim. E o
Governo,- o Ministro· da Saúde, o próprio Presidente
da República tanto tem-se preocupado com essa
questão que, entre outras, foi justificativa para a extinção da Cerne que a concentração dessas compras num único organismo era como o mel para a
mosca para atrair a corrupção. Assim, a descentralização vai permitir que não haja mais esse grande
volume de compras num único órgão. lll!as V. Exª
tem toda a razão em suscitar a questão e interpelar
o Ministério, porque, afinal de contas, há um anúncio
até ostensivo e que coloca em xeque as autoridades
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do Ministério da Saúde. Acredito até que o Ministro
dê uma resposta antes mesmo da chegada do requerimento de V. Ex", porque essa é uma' indagação
pública. O Governo não pode deixar de responder
imediatamente. Para concluir, V. Ex" deve-se lembrar de que já houve caso de assassinaio em Brasília envolvendo uma chamada máfia da venda de medicamentos.
O SR. NEY SUASSUNA- Dois.
O Sr. Lúcio Alcântara - Foi isso que levou um
japonês de São Paulo, com a venda de bombas de
inseticida, a denunciar, na época do Governo Collor,
aquisições fraudulentas no Ministério da Saúde. Enfim, trata-se de um terreno movediço, que exige rigor
e fiscalização de parte do Governo. Tenho a certeza
de que o Ministério haverá de dar uma resposta
bal para o assunto, mas não há a menor dúvida de
que a explicação é necessária e indispensável.
O SR. NEY SUASSUNA- Muito obrigado, Senador Lúcio Alcântara. V. Ex" tem razão.
Na página de hoje, a LG Chemical Ltda informa
que apresentou uma proposta no dia 27 de maio de
1997 para o fornecimento de vacina do tipo Hepatite
B DNA, recombinante, nos protocolos do Ministério
da Saúde e da Fundação Nacional de Saúde, determinando sob qual número e a que preço.
Tenho certeza de que há alguma explicação
para o fato, por isso estou enviando ao Ministro um
pedido de informações, mas não sem antes fazerestas considerações, a que dou continuidade.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, é claro
que não teria eu a leviandade de atestar o comportamento fraudulento de instituições idôneas e com relevantes serviços prestados ao País, como é o
do Ministério da Saúde ou da Rocruz, ou de pretender colocar sob suspeição qualquer desses órgãos,
~ado apenas em informações a mim trazidas por
terceiras pessoas, mesmo que tenham reputação ilibada
\
Entretanto, não deixa de causar estranheza a
imensa discrepância entre o preço publicamente
ofertado pela multinacional coreana e aquele supostamente praticado quando da última compra, segundo informações veiculadas pela imprensa.
Pela magnitude do diferencial (mais de três vezes o valor ora proposto), entendo caber, no mínimo,
a ampliação do debate, estendida a sua abrangência
de modo a permitir que os canais competentes se
manifestem, oferecendo elementos concretos para a
melhor avaliação da realidade.
O cotejo puro e simples dos dois valores até
agora divulgados (aquele que serviu à compra de

ca-

caso

1994 e o atualmente proposto pela LG Chemical)
acena para um caso virtual de sobrepreço, no meu
entendimento somen~e possível de desmentido a
partir da ação concreta dos agentes econômicos públicos e privados, mediante o fornecimento dos dados que ampararam o processo decisório;-'" Nesse sentido, estou encaminhando ao Ministro da Saúde requerimento de informações visando a
completa elucidação dos fatos, no melhor propósito
de salvaguardar os legítimos interesses não só da
população brasileira, mas, inclusive, do próprio Ministério.
Aqui está, portanto, a solicitação, que passo à
Mesa, do pedido de informações que solicita esclarecimento ao Ministro Carlos César Albuquerque llObre a compra da vacina contra Hepatite B, que diz:
REQUERIMENTO W 372, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos constitucionais do art. 50, parágrafo 2", e na forma regimental do art. 216, requeiro sejam solicitadas ao Senhor Ministro Carlos Albuquerque, da Saúde, as seguintes informações:
1 - De que laboratórios foram adquiridos os lotes de vacina contra a Hepatite B quando da última
aquisição feita pelo governo brasileiro, a que preço
deu-se a compra e quando ocorreu?
2 - Quais os laboratórios que participaram do
processo e quais os preços e condições oferecidos?
Justificação
'
.
As informações solicitadas têm por escopo elucidar denúncias de sobrepreço nas aquisições de
vacinas, conforme matéria publicada no Jornal do
Brasil, de 27-5-fJl, que aponta discrepância entre o
preço oferecido pela miltinacional coreana LG Chemical Uda (US$0.98, por dose de 20m~)- e o preço
que teria sido pago na aquisição de 1994.(US$3,50).
Sala das Sessões, 27 de maio de 1997.- Senador Ney Suassuna
E e.xatamente como justificativa, dou esta página que está circulando nos jornais de hoje, que diz
que a empresa atuante tem registro internacional,
tem registro da Organização Mundial de Saúde e em .
Ministérios de 120 países.
Portanto, precisamos de uma resposta a curto .
prazo, porque essa é uma situação conffitante, que ·
nos deixa a todos sem entender.
Por essa razão, Sr. Presidente, passo às mãos .
da Presidência o requerimento e encerro a minha
oração.
.... Muito obrigado.

_
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O. requerimento lido por V. E)(!, na tribuna, será despachado à Mesa para decisão, na forma do Regimento.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lúcio Alcãntara, por 20 minutos.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSOO"-'CE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s. e Srs. Senadores, os últimos
dias têm sido marcados por uma grande especulação política sobre rumos que o Presidente Fernando
Henrique pretenderia impor ao seu governo: alterações na área da coordenação política, alterações no
Ministério e reformulação de políticas públicas a serem implementadas. Tudo isso, evidentemente, com
uma grande dose de especulação e imaginação por
parte da imprensa e de políticos. No entanto, alguma
coisa se aproveita desse debate e dessas notícias.
Vejo com uma certa preocupação- e até já me
reportei a esse tema em pronunciamento anterior
que fiz no Senado - a manifestação de setores da
sociedade, até de Partidos Políticos e de personalidades, que, ultimamente, têm cobrado certas posturas do Presidente da República quanto ao exercício
da sua autoridade e quanto ao empenho na aprovação das reformas que estão tramitando no Congresso Nacional. Alguns dos pronunciamentos chegam
mesmo a exigir do Presidente Fernando Henrique,
como foi o caso do presidente da UDR, que assuma
uma postura de Fujimori.
Ora, Sua Excelência - e creio que nesse particular nem a oposição mais ferrenha discordará - é
um espírito democrata, um homem que tem uma história de vida, uma trajetória intelectual, política, uma
formação humanista que lhe dá realmente um conteúdo democrático muito forte.
Ora, como se poderia dizer que o Presidente
não tem empenho na tramitação das..reformas e na
·sua aprovação no Congresso N1cional!- ~
Sua Excelência - inclusive sou um dos que reconheço, pois não estou cem por cento de acordo
com as propostas de reforma que aqui tramitam arca com um desgaste junto ao funcionalismo públi·
co, aos aposentados, aos pensionistas ao proporessas reformas,· que entende necessárias - como também eu as entendo, embora discordando de alguns
de seus aspectos. Sua Excelência assumiu o ónus
político de enviá-las ao Congresso, onde estão sob
exame. Então, a primeira pergunta que cabe ser feita é a de como Sua Excelência iria abandonar as re.tormas, se já pagou um grande ónus por havê-las
proposto? Não me parece que essa seja uma posição sensata. Evidentemente que o Presidente Fer-

nando Henrique Cardoso não tem nada de insensato. Então, se o Presidente assumiu o ónus de propor
essas reformas é porque acredita que sejam necessárias, indispensáveis, urgentes para o equilíbrio do
Estado brasileiro. E, em sendo um democrata, é evidente que Sua Excelência nada poderá fazer, a não
ser acatar a decisão do Congresso Nacional. Não há
como exigir outro comportamento de Sua Excelência
que seria o de querer que o Presidente da República
vestisse uma "túnica de César" e implantasse um
"cesarismo", e que propostas fossem imediatamente
convertidas em lei, em reforma da Constituição. É
claro - e o Presidente da República disse isso no
discurso de posse do Senador lris Rezende e do Deputado Eliseu Padilha- que a responsabilidade será
de cada um de nós. Afinal de contas a instância
onde as propostas estão sendo apreciadas, no momento, é o Congresso Nacional. Estamos dispostos
a assumir a nossa cota, a nossa parcela de responsabilidade. O que também não se pode dizer é que a
tramitação seja morosa, porque, em diversos países
onde essas reformas estão sendo realizadas, elas
têm levado anos e ainda não foram concluídas. Mesmo na Inglaterra, França, Espanha e Portugal, a reforma da previdência tem levado anos e anos sob o
exame da sociedade e do Parlamento e ainda não
foi concluída. É de tal modo que o Presidente da
França resolveu antecipar as eleições para tentar, a
partir delas, sair fortalecido para empreender algumas reformas económicas e também da previdência.
O governo francês recuou nessa reforma quando
houve uma grande reação da sociedade francesa. E
agora, após a realização do primeiro turno, o resultado foi desastroso porque mostra uma ampla vitória
das forças de esquerda, dos socialistas e de outros
partidos, como o comunista e o partido Verde, que
reúnem um maior número de votos e, possivelmente
pelas projeções, um maior número de cadeiras do
que os partidos da direita.
Ora, se assim o é, é também tempo de refletirmos um pouco sobre_ o que está acontecendo na Europa. Já tivemos a eleição Tony Blair - o Partido
Trabalhista Britânico obteve uma vitória esmagadora
na Inglaterra. A maior dos últimos 150 anos. E, agora. os socialistas, na França, venceram a eleição no
primeiro turno, juntamente com os comunistas e com
o partido Verde e outros partidos menores. Então,
talvez algo esteja acontecendo no mundo, um princípio de revisão desse processo, o que não significa
negá-lo absolutamente, negá-lo totalmente. Nenhum
de nós iria negar a necessidade de reforma do Estado, negar a necessidade de uma reforma da Previ-
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dência. O que podemos discordar é da maneira pela
qual está sendo feita ou de alguns de seus tópicos.
Então, é preciso paciência. E ninguém pode
exigir que o Presidente Fernando Henrique Cardoso
faça mais do que está fazendo - mobilizar a sua
base política, os Partidos que o apóiam, despertar o
Congresso para a necessidade de ~decidir essa
questão. Mas não podemos deixar de ter o tempo
necessário para examinar esses problemas e de decidirmos com independência e liberdade. Vamos
aceitar totalmente as propostas do Presidente? Vamos aceitá-las parcialmente ou rejeitá-las completamente? Evidentemente que, ao Presidente, só restará uma postura: aceitar o que o Congresso decidir.
Muitas dessas cobranças considero até impertinentes. Elas talvez pudessem ser dirigidas ao Congresso, mas, mesmo assim, só poderíamos acolhêlas como manifestações de certos setores da sociedade que desejam uma solução que seja do seu
agrado. Mas a palavra final, a decisão é nossa. E
devemos estar preparados para assumir a inteira
responsabilidade das nossas decisões.
O Senador Beni Veras, por exemplo, tem feito,
aqui no Senado, um notável esforço de reformulação
da proposta da Previdência, restando talvez da proposta de S. Ex" um ou dois pontos que venham a
suscitar debate, discussão e exigir realmente uma
votação em que os Senadores se posicionem em favor dessa ou daquela alternativa, porque são matérias sobre as quais dificilmente se poderá chegar a
um acordo e a um entendimento. Mas tudo isso feito
com parcimónia, com cautela e com observância aos
prazos, com a atenção que um problema dessa gravidade merece. Tenho certeza de que todos nós estamos recebendo do País inteiro, todos os dias,
mensagens, cartas, correspondências, comissões,
representantes de instituições e de entidades que fa:
zem as suas ponderações sobre os'Citesdobramentosdessa reforma da Previdência ora em análise aqui
no Senado.
Então, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores,
quero, como membro do PSDB, como Senador-do
PSDB que apóia o Presidente, dizer que, por maiores que sejam essas pressões e por maior que seja
o seu empenho, o seu interesse no desfecho dessas
matérias que estão tramitando no Congresso Nacional, Sua Excelência não irá nunca - tenho certeza
disso- abdicar da sua postura democrática em aceitar o pronunciamento do Congresso, ainda que não
seja exatamente aquele que Sua Excelência deseja.
Quando o Presidente diz que "o problema está
com o Congresso, e que cada um assuma perante a
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história, a sua responsabilidade" - foi mais ou me·
nos isso - estou pleiiamerile ·de acoroocom Sua Excelência e disposto a assumir essa responsál:5iliâ1V
de.
A Sr! Emília Fernandes - Permite V. Ex!! um
aparte, Senador Lúcio Alcântara?
OSR. LÚCIÓAÚ5ÃNTARA- Pois não, Senadora Emília Fernandes.
A Sr! Emília Fernandes - Peço-lhe desculpas
por interromper o pronunciamento de V. Ex!!.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Recebo com
maior agrado a intervenção de V. Ex!!.
·A Sr! Emília Fernandes - Senador, quero
cumprimentá-lo pelo assunto, pelas ponderações
que está fazendo, suscitando, acima de tudo, o debate, a reflexão sobre assuntos de tão grande relevância que, sem dúvida, são as reformas propostas
pelo Governo, até porque são medidas profundas
que atingem a sociedade brasileira como um todo,
os trabalhadores da ativa, os aposentados. Gostaria
de dizer que vindo de V. Ex!! essa reflexão, pessoa
altamente qualificada pela seriedade com que desempenha o seu trabalho, a sua ação política, tanto
pela responsabilidade, seriedade e competência,
queremos nos solidarizar, dizendo que o que temos
levantado em relação às questões propostas pelo
Governo é exatamente na linha posta por V. Ex". O
que não podemos- e a isso me somo a V. Ex", aliás
penso que todos os Parlamentares, tanto Deputados
quanto Senadores, deveriam ter como princípio a importância do cumprimento das nossas atribuições,
as prerrogativas que temos diante da sociedade brasileira como legítimos representantes· que somos.
Então, em hipótese alguma, em momento algum, deveríamos abrir mão do nosso direito de debater, de
modificar, de aHerar, de construir .novas propostas, e
· infeiizmente não é o que temos sentido nos últimos
tempos. Parece-me que o Congresso Nacional, em
momentos imPortantes, em assuntos da mais alta relevância do interesse do Brasil, às vezes, coloca o
debate e as suas prerrogativas em segundo plano.
Cumprimento-o, mais uma vez, porque V. Ex& faz
um alerta no sentido de que um debate sobre esse
assunto seria da mais aHa relevância, fazendo um
estudo comparativo com a realidade de outros parses, com as conseqüências, com a reação do povo,
enfim, para que o Governo pudesse deixar o Congresso Nacional exercer as suas prerrogativ~s na
sua plenitude. Faço o meu raciocínio e o encaminhamento das minhas posições exatamente na linha
que V. Ex" expõe nesta tarde.

-------------------- - - - --------------------------------------------- --------------------
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O Sr. Lauro Campos - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Senador Lúcio Alcântara, desculpe-me por interrompê-lo,
é apenas !lara prorrogar a Hora do Expediente pelo
tempõ-necessário a que V. Ex" conclua o seu pronunciamento.
'
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA- Pois não, Sr.
Presidente. Muito obrigado.
Antes de ouvir o Senador Lauro Campos, e aí
concluir o meu pronunciamento, devo dizer que o limite da autoridade política do Presidente da República é o de mobilizar a sua base de apoio, para que
apóie as suas propostas. Mas, evidentemente, essa
é uma decisão soberana, livre, do Congresso. Por
isso tem toda a razão a Senadora Emília Fernandes,
quando diz que exigir-se mais do Presidente da República seria querer que Sua Excelência ultrapassasse o limite da democracia, como se fosse legítimo que desse prazo ao Congresso Nacional. Os
nossos prazos são os prazos consmucionais, são
aqueles que estão assinados na Constituição.
O que devemos fazer, evidentemente sem desperdiçar o nosso tempo, sem perder de vista o interesse nacional, é deliberar com conhecimento de
causa e com a segurança de quem está adotando
esta ou aquela posição no entendimento, na compreensão de que aquela é a que melhor consulta o
interesse nacional.
É nesse sentido o meu pronunciamento, de
preservar a figura do Presidente da República, não
lhe exigindo aquilo que não pode dar. Não é justo
quese cobre de Sua Excelência que, de alguma maneira, coaja o Congresso, ou feche o Congresso, a
deliberar rium regime que não seja aquele livremente determinado pelo l)osso Regimento e pela nossa
vontaqe, enquànto'Congressistas que somos.
'l:luço o nobre Senador !.4uro Campos.
O Sr. Lauro Campos - Nobre Senador Lúcio
Alcântara, de início, reafirmo a V. Ex- a minha admiração pela maneira como vem desempenhando o
I
seu mandato no Senado Federal. Realmente, se todos os Senadores do seu Partido tivessem a coerência, o empenho no desempenho do mandato, a seriedade que V. ex- tem demonstrado, as coisas poderiam correr melhor, inclusive para o próprio PSDB
e para o Presidente Fernando Henrique Cardoso. O
que me parece que V. Ex" traz à baila de realmente
importante é o fato de que tanto na Inglaterra quanto
na França está havendo uma mudança de rumo,
tendo em vista os últimos resultados das eleições.
Não há dúvida de que também no Brasil a aprova-
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ção, o comportamento do Presidente Fernando Henrique Cardoso caiu de 70%, em novembro do ano
passado, para 50%, talvez menos, porque essa apuração de 50% foi antes do escândalo da compra de
votos na Câmara dos Deputados. Gostaria de dizer
apenas o seguinte: quando Sua Excelência assumiu
a Presidência da República, mais do que ninguém,
tinha consciência da situação em que nós nos encontrávamos, uma crise que tendia a se aprofundar;
optou então pelo Plano, que é um plano duro, já aplicado no Brasil em outras épocas, muito parecido
com o aplicado pelo ex-Senador e ex-Ministro Roberto Campos e pelo ex-Ministro Octávio Bulhões.
Portanto, como diz Sua Excelência, um processo
que foi reiniciado através do Cruzado I. Então, temos
a experiência acumulada. Há muito tempo já se sabe
que é muito mais difícil sair das conseqüências do
Plano do que baixá-lo. Dessa forma, uma vez que
Sua Excelência, o Presidente, baixou esse Plano,
com todas as conseqüências e toda a engenharia
que o consmui, e com a sua aplicação, é evidente
que é muito difícil para Sua Excelência ou para qualquer outro Governo sair desse plano para adotar outras soluções sem que a lógica do que aí está seja
profundamente atingida Assim, parece-me que Sua
Excelência, apesar das declarações e até mesmo da
intenção de ratificar certos rumos, encontrará muita
dificuldade em fazê-lo. Muito obrigado, Senador.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA - Senador Lauro
Campos, com muita satisfação, recolho os conceitos
elogiosos que faz a meu respeito. Evidente que, ressalvadas as diferenÇas individuais, todos nós aqui,
independentemente de partido, procuramos, na maneira de encarar as coisas, a melhor forma possível
para exercer o nosso mandato.
E V. Ex", como professor de Economia, vai-me
dar razão num ponto - tenho certeza- que, de certa
maneira, distingue o Plano Real dos outros planos. É
que o Presidente Fernando Henrique, na época do
Presidente Itamar Franco, corno seu Ministro da Fazenda, e agora no exercício da Presidência da República, está implantando e executando esse Plano
num contexto democrático. Afinal de contas, isso
veio ao Congresso - o Congresso aberto - Câmara
funcionando, imprensa livre etc., o que evidentemente exige muito mais talento, muito mais cuidado, muito mais atenção do que em outras situações, em que
esses planos foram baixados, ou num período de
restrição democrática, das liberdades públicas, ou
de forma abrupta, através de instrumentos como medidas provisórias, que foram baixadas sem uma discussão ou uma reflexão maior do Congresso.
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Para concluir, Sr. Presidente, voltando ao ponto em que o Senador Lauro Campos destacou como
de importância, e que também penso assim, o que
estaria havendo? A Inglaterra estava num dos períodos de maior crescimento da sua economia, com a
taxa de desemprego das mais baixas da sua história
e, de repente, ainda que atenuado, "l-inda que modernizado, o trabalhismo vence as eleições.
Agora, na França, o Governo, eleito há pouco
tempo- acho que não tem dois anos- do Presidente Chirac, submete-se a uma eleição convocada por
ele, quer dizer antecipada. Certamente deveria ter
as suas pesquisas, suas avaliações, para fazer essa
convocação, porque afinal de contas foi uma decisão
unilateral, que a Constituição lhe facultava E vai, pelo
menos no primeiro turno, perdendo as eleições.
Será que é um caso de parafrasear aquele general-presidente, que disse que o pafs vai bem e o
povo vai mal, na Inglaterra, como na França? Ou seria o caso de se dizer que a economia vai bem e o
povo vai mal? Quer dizer, a inflação está baixa, a
economia cresce, mas alguma coisa falta. Certamente poderíamos ir muito adiante, especulando sobre os vários indicadores de insatisfação que poderiam estar gerando a reversão de toda essa situação
política, em função, sobretudo, dos desdobramentos
da economia e das condições de vida naqueles países.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, concluindo, afirmo que, para mim, o maior mérito do
Presidente Fernando Henrique é propor essas reformas, tentar essas transformações, essas mudanças
do Estado brasileiro, sem querer entrar no seu mérito quanto a sua profundidade, qualidade, desdobramentos, agindo como um democrata, procurando
realmente, dentro do pleno funcionamento da democracia, obter esses elementos que permitam a execução do seu programa de governo. Penso que Sua
Excelência deve perseverar sim, e\não pode evidentemente curvar-se a qualquer tentativa de exigência
de uma postura que não seja absoiiJUlmente de
acordo com a sua formação, com a sua 1convicção
pessoal e com a sua trajetória polrtica e humanista.
·
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 12 Secretário
em exercício, Senador Valmir Campelo.
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Tenho a honra de indicar a Vossa Excelência
os Deputados Sérgio Guerra (titular) e João Colaço
(Suplente) como membros da Comissão Mista destinada a apreciar e dar parecer à Medida Provisória n2
1.566-4, de 23 de maio de 1997, do Poder Executivo, que "excepciona o contrato celebrado entre o
Banco Nacional de Desenvolvimento de exigências
fixadas em lei, ou ato dela decorrente, em substituição aos já indicados.
Atenciosamente, - Deputado Sérgio Guerra,
Líder.
OF/GABIN 2/460
Brasília, 27 de maio de 1997
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência a indicação do
Deputado Edizon Andrino, para integrar, na qualidade de Trtular, a Comissão Mista destinada a emitir
parecer sobre a Medida Provisória n2 1.567-3, de 15
de maio de 1997, em substituição à Deputada Lídia
Quinan.
Na oportunidade renovo a Vossa Excelência
protesto de consideração e apreço. - Deputado
Gecldel Vieira Uma.
Líder do Bloco
PMDBIPSDIPSL
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Serão
feitas as substituições solicitadas.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n2 1.481-49, adotada
em 15 de maio de 1~7 e publicada .no dia 16 do
mesmo mês e ano, que "aHera a Lei n2 8.031, de 12
de abril de 1990, e dá outras providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22.da Resolução n2
1189-CN, fica assim constitufda a Comissão Mista incumb~ de emitir parecer sobre a matéria:
SENÃDORES

Titulares

PFL

João Rocha
José Agripino

Brasília, 27 de maio de 1997.
Senhor Presidente,
·

Guilherme Palmeira
José Bianco
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

São lidos os seguintes:
OF/A/PSB/91/97

Suplentes

Carlos Wilson

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB
Geraldo Melo

Bloco Oposição(PT/PDT/PSBIPPS)
José Eduardo Outra

Sebastião Rocha
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PPB
Epitacio Cafeteira

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS
Suplentes

rrtulares

PSDB
Beni Veras

Carlos Wilson

Bloco Oposição (PT/PDT/PSB/PPS)
José Eduardo Outra

PFL
Rubem Medina
Eliseu Moura

Osório Adriano
Benedito de Lira

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Alberto Goldman
Pedro Navais
Luiz Carlos Hauly

Gonzaga Mota
Hermes Parcianello
PSDB

Neiva Moreira
Fetter Júnior

José MachadoPPB
Roberto Campos

De acordo com a Resolução n° 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia- designação da Comissão Mista 27-5-97
Dia- 28-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 30-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 14-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n2 1.562-5, adotada
em 15 de maio de 1997 e publicada no dia 16 do
mesmo mês e ano, que "define diretrizes e incentivos fiscais para o desenvolvimento regional e dá outras providências".

De acordo com as indica~s das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. zo da Resolução n2
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a ma~ria:
SENADORES

Titulares

Suplentes

PFL
Waldeck Omelas
José Agripino

BelloParga
José Alves
PMDB

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PPB
Epitacio Cafeteira

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes
PFL
César Bandeira
Eliseu Moura

Vilmar Rocha
lberê Ferreira

Rommel Feijó

Bloco (PTIPDT/PC do B)

Sebastião Rocha

Bloco (PMDB/PSD/PSL)
Neuto de Conto
Lobo Carlos Apolinário

Nair Xavier
Marcos Lima
PSDB

Pimental Gomes

Olávio Rocha

Bloco (PT/PDTIPC do B)
Neiva Moreira

José Machado
PMN

Bosco França
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 27-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 28-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 21-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
admissibilidade
Até 30-5-97- prazo final da Comissão Mista
Até 14-6-97- O prazo no CongreSso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n2 1.531-6, adotada
em 23 de maio de-1997 e publicada no dia 24 do
mesmo mês e ano, que "dá nova redação aos arts.
24, 26, 57 e 120 da Lei n• 8.666, de 21 de junho de
1993, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da
Constituição, institui normas para licitação e contratos da Administração Púb!ica, 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 prestação de
·
serviços públicos•.
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 4° e 5° do art. zo da Resolução n•
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1/89-CN, fíca assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes.
PFL

Edison Lobão
RomeroJucá

'

Freitas Neto
Joel de Hollanda
PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

em 23 de maio de 1997 e publicada no dia 24 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 §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução no
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
SENADORES
Titulares

Suplentes.
PFL

PSDB.
José Serra

Sérgio Machado.

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS).
José Eduardo Outra

Suplentes.
PFL

José Carlos Aleluia
Raul Belém

Robério Araújo
Osvaldo Coelho.

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Simara Ellery
João Almeida

PMDB
Jade r Barbalho
Nabor Júnior

Ricardo Rique
Max Rosenmann

PSDB.
Beni Veras

Coutinho Jorge.

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS).
José Eduardo Outra

Itamar Serpa

Bloco {PTIPDTIPC do B)
Neiva Moreira

Valmir Campelo

Júlio R~ecker

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramil
tação da matéria:
Dia 27-5-97- designação da Comissão .Mista
Dia 28-5-97- instalação da Comissão Mista
Até 29-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até 7-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 22-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n2 1.563-5, adotada

Regina Assumpção
DEPUTADOS

Titulares

,

Suplentes. .

PFL
Eliseu Resende
lberê Ferreira

José Machado
PPB.

Felipe Mendes

Sebastião Rocha
PTB

PSDB
Salvador Zimbaldi

Gerson Camata
Carlos Bezerra

Leomar Quintanilha
DEPUTADOS

Titulares

Bernardo Cabral
José Agripino.

Sebastião Rocha
PPB

Epitacio Cafeteira

Carlos Patrocínio
Gilberto Miranda

Betinho Rosado
Átila Uns.

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Edinho Bez
Hermes Parcianello

Paulo Ritzel Neuto de Conto.
PSDB

Alzira Ewerton

Aécio Neves.

Bloco (PTIPDTIPC do B)
Neiva Moreira

José Machado
PTB.

Paulo Heslander

Duílio Pisaneschi

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
'
Dia 27-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 28-5-97- instalação da Comissão Mista

------- -----
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Até 29-5-97- prazo para recebimento de emenPSB.
das e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
Sérgio Guerra
Alexandre Cardoso
a admissibilidade
De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
Até 7-6-97- prazo final da Comissão Mista
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramiAté 22-6-97- prazo no Congresso Nacional
tação da matéria:
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O SeDia 27-5-97- designação da Comissão Mista
nhor Presidente da República enviou ao Congresso
Dia 28-5-97- instalação da Comissão Mista
Nacional a Medida Provisória n2 1.566-4, adotada
Até
29-5-97- prazo para recebimento de emenem 23 de maio de 1997 e publicada no dia 24 do
das
e
para
a Comissão Mista emitir o parecer sobre
mesmo mês e ano, que "excepciona o contrato celea
admissibilidade
brado entre o Banco Nacional de Desenvolvimento
Até 7-6-97- prazo final da Comissão Mista
Económico e Social e a Companhia Docas do Rio de
Até 22-6-91--prazo no Congresso Nacional
Janeiro de exigências fixadas em lei, ou ato dela deO SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Secorrente".
De acordo com as indicações das lideranças, e - ·- nhor Presidente -da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória nº 1.569-2, adotada
nos termos dos §§ 42 e 52 do art. 22 da Resolução n 2
em 23 de maio de 1997 e publicada no dia 24 do
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista inmesmo mês e ano, que "estabelece multa em operacumbida de emitir parecer sobre a matéria:
ções de importação e dá outras providências".
SENADORES
De acordo com as indicações das lideranças, e
Titulares
Suplentes.
nos termos dos §§ 4º e 52 do art. 22 da Resolução nº
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista inPFL
cumbida de emitir parecer sobre a matéria:
Bernardo Cabral
Gilberto Miranda
SENADORES
Carlos Patrocínio.
Guilherme Palmeira
Titulares

PMDB
Gerson Camata
Carlos Bezerra

Jader Barbalho
Nabor Júnior

PSDB.
Artur da Távola_

Suplentes

PFl
Hugo Napoleão
Edison Lobão

Francelino Pereira
Gilberto Mirand

Coutinho Jorge.

PMDB.

I

Bloco Oposição (PT/PDTIPSB/PPS).
José Eduardo Outra
Epitacio Cafeteira

Sebastião Rocha.
PPB
Leomar Quintanilha

DEPUTADOS
Titulares

Suplentes.

Jader Barbalho
Nabor Júnior

Gerson Camata
Carlos Bezerra
PSDB.

Jefferson Péres

Osmar Dias.

Bloco Oposição (PT/PDTIPSBIPPS).
José Eduardo Outra

PFL
Rubem Medina
José Carlos Coutinho

Carlos Alberto Campista
Aldir Cabral.

Bloco (PMDBIPSDIPSL)
Moreira Franco
Noel de Oliveira

Adelson Salvador
Hélio Rosas.
PSDB

Paulo Feijó

Alexandre Santos.
Bloco (PT/PDTIPC do B)

Neiva Moreira

José Machado

Sebastião Rocha

PTB
Emília Fernandes

Valmir Campelo
DEPUTADOS

Titulares

Suplentes.
PFL

Manoel Castro
Saulo Queiroz

Magno Bacelar
MussaDemes

Bloco (PMDB/PSDIPSL}.
Edison Andrino
. Çonfúcio Moura

João Magalhães
Wilson Cignachi.
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PSDB
luiz Piauhylino

DEPUTADOS

Flávio Palmier da Veiga

Titulares

Suplentes

Bloco (PT/PDTIPC do B)

PFL

José Machado

Neiva Moreira

PL
Valdemar Costa Neto

Jairo Carneiro
Mussa Demes

Bloco (PMDB/PSDIPSL)

Luiz Buaiz

De acordo com a Resolução n2 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia 27-5-97- designação da Comissão Mista

Jurandyr Paixão
Antônio do Valie
Roberto Brant

Até 29-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emnir o parecer sobre
a admissibilidade
Até7-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 22-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Senhor Presidente da República enviou ao Congresso
Nacional a Medida Provisória n2 1.570-2, adotada
em 23 de maio de 1997 e publicada no dia 24 do
mesmo mês e ano, que "disciplina a aplicação da tutela antecipada contra a Fazenda Pública, altera a
lei n2 7.347, de 24 de julho de 1985, e dá outras
providências".
De acordo com as indicações das lideranças, e
nos termos dos §§ 42 e 5 2 do art. 22 da Resolução n•
1/89-CN, fica assim constituída a Comissão Mista incumbida de emitir parecer sobre a matéria:
-

SENADORES
Titulares

Suplentes
PFL

Bernardo Cabral
JoséBianco

BelloPa~a

João Rocha
PMDB

Jade r Barbalho
Nabor Júnior
José lgnácio Ferreita

Gerson Camata
Carlos Bezerr
PSDB.
Coutinho Jorge.

Bloco Oposição (PTIPDTIPSBIPPS).
José Eduardo Outra
Epitacio Cafeteira

Sebastião Rocha
PPB.
Leomar Quintanilha

Wilson Cignachi
Maria Elvira
PSDB.
Ademir Lucas.

Bloco (PT/PDT/PC do 8)

Dia 28-5-97- instalação da Comissão Mista

-

Antonio Geraldo
Paulo Gouvea

Neiva Moreira
.. Sé[gio Amuca

José Machado
PPS
Augusto Carvalho

De acordo com a Resolução nº 1, de 1989-CN,
fica estabelecido o seguinte calendário para a tramitação da matéria:
Dia27-5-97- designação da Comissão Mista
Dia 28-5-97- instalação da Comissão Mista
Até29-5-97- prazo para recebimento de emendas e para a Comissão Mista emitir o parecer sobre
a admissibilidade
Até7-6-97- prazo final da Comissão Mista
Até 22-6-97- prazo no Congresso Nacional
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- A Presidência recebeu, do Banco Central do Brasil, o Ofício
n2 1.454/97, de 26 do corrente, através do qual en·-caminha ao Senado relação das operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) autorizadas
no mês de abril de 1997.
Esclarece, ainda, que houve indeferimento de
três operações da espécie no referido período. (Diversos nº 29, de 1997)
O expediente vai à Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESII)ENTE (Geraldo Melo)- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO NQ 67, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento nQ 353, de 1997- art. 336,"b")
Discussão, erti turno único, do Projeto
de Resolução n2 67, de 1997 (apresentado
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pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer nº 256, de
1997) - com voto contrário do Senador Lauro Campos -, que autoriza a contratação de
operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor
total de cento e vinte e cinco milhões de dólares americanos, entre o 'Estado do Rio
Grande do Sul e o Banco Internacional para
a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD,
destinada a financiar a execução do Programa de Reforma do Estado.
A Presidência esclarece ao Plenário
que poderão ser oferecidas emendas à proposição até o encerramento da discussão.
Passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Concedo a palavra, para discutir, ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, foi
amplamente esclarecido, na Comissão de Assuntos
Econõmicos - que, diga-se de passagem, vem desempenhando o seu papel, agora, com debates,
com análise, cem estudo, com fiscalização, como
sempre deveria ter sido feito -, que se trata de um
empréstimo de US$125 milhões ao Estado do Rio
Grande do Sul para a chamada Programação de Reforma do Estado.
Na época, no momento em que apresentei o
parecer, foi levantada uma interrogação pelo órgão
competente, com relação a uma dívida do Governo
do Estado que estava vencida. V. Ex" estava presente.
Estou" anexando aqui a cópia solicitada e enviada pelo Sr. ~árip Audifax Pinto Ribeiro, Coordenador da Comissão de Avaliação da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, Comissão de Avaliação das Dívidas das Unidad~s da Federação~ em
que reconhece que a dívida existente está sendo ne·
gociada e que essa negociação está sendo feita com
a concordância do órgão especializado pa Secretaria
de Fazenda
:
Trata-se de uma verba importante; E o Governo do Estado está fazendo um esforço muito grande
no que tange à busca de uma fórmula que possa,
efetivamente, alcançar uma racionalização da máquina do Estado.
O Govemo está tendo coragem, está fazendo
um esforço, está extinguindo alguns órgãos. E, com
toda a franqueza, creio que tem servido de exemplo
esse esforço que vem desenvolvendo.

Meu parecer é favorável e foi apr()vado na Co·
missão na semana passada. Não_ será votado hoje
porque não há quorum. E até fico tranqüílo com o
fato de que não haja quorum hoje, porque haverá
mais uma semana para que os colegas do Senado
possam analisar e debater a matéria.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Contí·
nua em discussão a matéria.
O SR. LAURO CAMPOS - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Tem V.
Exª a palavra.
O SR. LAURO CAMPOS (Bioco/PT - DF. Para
discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
Srªs e Srs. Senadores, reiteradas vezes tenho me
manifestado na Comissão de Assuntos Econõmicos
em contraposição a todo e qualquer tipo de endividamento.
No que diz respeito a esse endividamento que
visa à reestruturação do Estado do Rio Grande do
Sul, o que tenho a lamentar é que um Estado que
precisa de empréstimos submeta-se a fontes externas, incontroláveis por nós, como a história tem demonstrado. Por exemplo, no início dos anos 80, C'
juros cobrados pelos empréstimos externos subir.
a 21 ,5% a partir de sua origem, no início dos anol>
60, em que esses empréstimos eram feitos a 3% ou
4% ao ano. De modo que, então, no Rio Grande do
Sul temos uma situação pelo menos estranha, pois
um Estado que se vê obrigado a tomar empréstimos
para a sua própria reestruturação tenha fornecido à
General Motors condições especialíssimas de empréstimo. Parece-me que foram R$243 milhões que
aquele Estado_ forneceu a prazos enormes com juros
praticamente zero, e com período de carência muito
grande, sem qualquer compromisso, inclusive, a General Motors só se vê obrigada, daqui a um ano ou
·-dois, a empregar apenas 1:;JOO trabalhadores. E ela
poderá, além de importar peças, partes e componentes para a sua montadora, importar também automóveis prontos, de acordo com o que foi firmado com o
Governo do Rio Grande do Sul.
Diante de tudo isso, trata-se de mais um caso
em que minha posição se consolida, e votarei, oportunamente, quando houver quorum, contrariamente
a esta pretensão.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa
apela aos Srs. Senadores que se encontram em outras dependências desta Casa e que ainda não assinalaram sua presença no Senado que q façam, já
que estamos na Ordem do Dia, votando matérias em
regime de urgência.
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Continua em discussão a matéria.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, com
todo respeito, acredito que os que se encontram na
Casa estão aqui em plenário.
Sabemos que foram dadas férias generalizadas. Então, quem não está aqui, estâ.,.em Paris, em
Madri, nos Estados Unidos. Por ~o, creio que será
muito difícil que eles possam chegar para votar, Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Apesar
do bom humor com que V. Ex" fez essa observação
e do seu chiste, a Mesa tem conhecimento, e inclusive já ouviu pronunciamento hoje, de outros Srs. Senadores, e outros que já entraram em cantata com a
Mesa, mas ainda não chegaram ao recinto. Por esse
motivo é que estamos insistindo em convocar os
Srs. Senadores, preocupados com matéria de interesse do Rio Grande do Sul, que teve tão enfático
apoio de V. ~O SR. PEDRO SIMON - Agradeço a simpatia
de V. Ex" e sugiro que, se é assim, que se interrompa por dez minutos a sessão e se acione a campainha para convocar a presença dos que se encontram na Casa.
Fico satisfeito com a notícia.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa
procederá em conformidade com o Regimento e,
caso se atinja quorum, o Regimento dá a possibilidade de se reapresentar a matéria.
Continua em discussão. (Pausa.)
'Não havendo mais quem peça a palavra, ena discussão.
Não havendo quorum para deliberação, em
plenário, a matéria entrará na Ordem do Dia da próxima sessão deliberativa ordinária desta Casa.
O SR, PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Hem 2:

cerro

_,

I

'·

•

•

•

•

-

't_

'

- PROJETO DE RESOLUÇÃq N2 sa;·DE 1997

(Em regime de urgência; nos termos do
Requerimento n2 354, de 1997- art 336,"b")
\

.

Discussão, em turno únicó, do Projeto
de Resolução n2 68; de 1997 (apresentado
pela Comissão de Assuntos Económicos
como conclusão de seu Parecer n2 257, de
1997), que autoriza o Estado de Goiás a
contratar operação de crédito sob a forma
de Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado em
21 de janeiro de 1997, junto à Caixa Econômica Federal.

u
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:_ \Po_derão ser oferecidas emendas até
.,.,cerramento da discussão)

Passa-se à discussão do projeto em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a
discussão.
Não havendo quorum para deliberação, em
plenário, a matéria será incluída na Ordem do Dia da
próxima sessão deliberativa.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Item 3:
REQUERIMENTO Nº 368, DE 1997
{Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 340, III, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 368, de 1997, do Senador Valmir
Campelo e outros senhores Líderes, solicitando nos termos do art. 336, "c", do Regimento Interno, urgência para o Projeto de
Resolução n2 41, de 1997, de autoria do Senador Bernardo Cabral, que acrescenta dispositivo à Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios e de
suas respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.
Não havendo quorum, em plenário, a matéria
será incluída na próxima sessão deliberativa, ou
seja, na próxima segunda-feira.
.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - O Requerimento n2 370, lido no Expediente, será apreciado na próxima sessão deliberativa.
Voitamos à lista de oradores.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador José Eduardo Outra, como
Líder. S. Ex- dispõe de 20 minutos.·
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA (Bioco/PT SE. Como Lfder. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, s ...s e Srs. Senadores, venho à tribuna hoje
para discorrer sobre assunto que foi manchete no
Jornal da Tarde, de .ontem, e em. O Estado de
S.Paulo de hoje; matéria, aliás, relatada em diversos
jornais, ou seja, a denúncia da existência de corrupção no Partido dos Trabalhadores.
Em primeiro lugar, gostaria de deixar claro dois
aspectos que, a meu ver, devem ser levados em
consideração na discussão desse tema Primeiro: o
. companheiro Paulo de Tarso Venceslau é um dos
· fundadores do PT, é um militante histórico da Es-
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querda brasileira, pegou em armas, inclusive, contra
Campos, em janeiro de 1993. sendo Secretário de
o Regime Militar, ocupou cargos de direçáo no
-~Finanças, o companheiro Paulo de Tarso descobre
so Partido e em prefeituras administradas pelo PT.
que havia uma série de irregularidades nesse conEntão, é um homem que realmente tem um passado
trato, que os valores que haviam sido pagos à Prede luta comprometido com os interesses dos trabafeitura, da ordem de R$10 milhões, no ano de 1992,
lhadores da Esquerda brasileira.
e o fato de a Prefeitura dever ainda à CP~M R$5 milhões, necessitava uma investigaçãõ'"por parte da
Ao longo de sua entrevista e também na aprePrefeitura. Volto a dizer, esse contrato não foi realisentação da entrevista de o Jornal da Tarde de onzado pela administração do PT, mas pela administem esse aspecto é ressaltado como um perfil que,
tração do PRN com a CPEM.
por si só, daria veracidade às acusações. Se é verdade que o companheiro Paulo de Tarso tem esse
A partir dessas investigações que foram feitas
pela Secretaria de Finanças da Prefeitura, a Prefeita
perfil, também é verdade que ele faz acusações graAngela Guadagnin, em uma decisão de governo - e
víssimas contra pessoas do Partido dos Trabalhadonão uma decisão apenas do Secretário de Finanças,
res que têm um perfil muito semelhante ao dele. Portanto, no nosso entendimento, essas acusações,
Paulo de Tarso Venceslau -, decidiu não pagar os
pela gravidade que as envolve, deveriam ser muniR$5 milhões que a Prefeitura de São José dos Campos devia à CPEM, e decidiu ainda entrar na Justiça
das de provas que as justificassem.
contra a CPEM P<lra reaver os R$10 milhões que
O segundo aspecto que gostaria de deixar rehaviam sido pagos no ano de 1992. E isso foi feito.
gistrado é que essa não é uma manchete, uma notíAlgum tempo depois, a Prefeita Angela Guacia, uma denúncia nova. Essa é o tipo de matêria
que se chama de •requentada" porque esse assunto
dagnin exonerou o Secretário de Finanças, Paulo de
já foi objeto de matéria semelhante em jornais do inTarso Venceslau. (Mais adiante vou ler- alguns trechos da nota à imprensa emitida ontem pela Prefeita
terior de São Paulo, em 1993, no Suplemento da Folha de S.Paulo, do Vale do Paraíba, em 1993, e em
Angela Guadagnin a respeito dessa exoneração.) A
matéria da revista Veja.
partir daí, Paulo de Tarso Venceslau encaminhou
denúncias à direção do Partido, afirmando que a sua
O companheiro Paulo Tarso Venceslau faz
demissão tinha sido pedida por Lula e Paulo Okamoacusações contra o Lula, contra o Sr. José Dirceu,
to; que essa demissão prendia-se ao fato de que ele
contra o Sr. Paulo Okamoto, contra o Sr. Paulo Fraestaria criando problemas para a CPEM, empresa
teschí, no sentido de que há uma mancomunação
que, segundo ele, tem vinculações com Lula; que
entre essas pessoas e uma empresa chamada
Lula interveio na Prefeitura de São José dos CamCPEM, que presta serviços a várias Prefeituras do
pos e mandou que a prefeita o exonerasse; que ele
Estado de São Paulo. Em seu raciocínio, o Sr. Lula,
estaria sendo afastado da prefeitura para que esse
o Sr. José Dirceu e vários outros dirigentes, por teórgão não continuasse o processo-que vinha manrem interesse nessa empresa, seja por vinculação
tendo contra a CPEM.
pessoal entre o Lula e o Advogado Roberto Teixeira
que, segundo o Sr. Paulo de Tarso, teria vinculações
Ora, essa era uma denúncia que poderia ser
com a CPEM, seja por interesses de contribuições
facilmente comprovada. Se, após a demissão de
·ao Partido dos T.rabalhadores que seriam feitos por
Paulo de Tarso Venceslau, a Prefeittl~ de São José
dos Campos retirasse as ações que~ estava movenessa empresa, em função disso, h direção do PT esdo contra a CPEM, estariam confirmadas as denúntaria acobertando aquilo que ele chama de um ato
espúrio, de uma mancomunação entre administraçõcias de envolvimento ilícito de dirigentes do PT com
essa empresa. Só que não foi isso que aconteceu.
es do PT e a CPEM.
!
Mesmo após a demissão de Paulo de Tarso VencesS. & parte de um fato incontestávél, inclusive,
lau, a Prefeitura de São José dos Campos, numa
o único fato que- ele embasa em provas: a existência
demonstração
de que aquela havia sido um decisão
de um contrato entre a CPEM e a Prefeitura de São
de governo, e não apenas de um secretário de finanJosé dos Campos, envolvendo recursos da ordem
ças, não pagou os A$5 milhões à CPEM, manteve a
de A$15 milhões. O que tem que ficar bem claro, e
ação na Justiça e ganhou em primeira instância a
ele diz isso na sua entrevista, é que esse contrato
ação que visava receber de voHa os R$1 O milhões.
não foi feito pela Prefeitura do PT, foi feito pela Prefeitura de São José dos Campos na gestão de janeiQuero registrar que, em função dessas primeiro de 1989 a janeiro de 1993, que era a gestão do
ras denúncias feitas por Paulo de Tarso Venceslau,
PRN. Ao assumir a Prefeitura de São José dos
a então Executiva do PT, da qual inclusive José Dir-

nos-

-------------c--------
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ceu não era o Presidente, nomeou uma comissão
para apurar os fatos, composta por Aloízio Marcadante e Gilberto Carvalho. Gilberto Carvalho foi a
São José dos Campos, convocou uma reunião com
o representante da Prefeitura e com o ex-Secretário
Paulo de Tarso Venceslau. E, segundo relato feito
na ocasião por Gilberto Carvalho à Executiva, a essa
primeira reunião o então Secretário de Finanças
Paulo de Tarso Venceslau não pôde comparecer,
porque estava com problema de doença na sua família.
A partir daí, contudo, vários fatores deixaram
caracterizado que não havia necessidade de se instalar uma comissão de ética para apurar esses fatos:
a total insuficiência de provas; o fato de que o mote
principal da denúncia era de que Paulo de Tarso
Venceslau havia sido exonerado da Prefeitura de
São José dos Campos porque a prefeitura teria interesse em encerrar o processo contra a CPEM; os fatos que desmentiram essa versão. Essa comissão
informal chegou à conclusão de que o principal mote
da denúncia não se confirmou, porque a Prefeitura
continuou sua ação contra a CPEM, ganhando em
primeira instância.
Em· sua entrevista. Paulo de Tarso Venceslau,
a certa altura, diz que, quando levantou essas denúncias, a Câmara de Vereadores de São José dos
Campos· instalou uma comissão especial de investigação, que adotou todos os argumentos que haviam
sido apresentados pela CPEM. Ele álZ, inclusive,·
que desconfia que_ o próprio relatório feito pela Câmara de "Vereadores de São José dos Campos havia_
sido escrito diretamente pela CPEM.
Ele faz essa relação, tentando estabelecer uma
conexão entre a Prefeitura de São José dos QÚÍ'Jpos
e essa decisão da Câmara de Vereadores. Ma5 não
cita, prir exemplo, que a Câmara de Vereadores de
São JÇISé dos Campos, na qual o Prefeito tinha minoria, tentou por quatro vezes afastk a Prefeita Aogela j3uadagnin sob alegações de corrupção, qúe .
depois se mostraram infundadas. Segundo, ele afirma em sua entrevista, a mesma Câmara de Vereadores aCabou acatando os argumentos da CPEM, e
ele tentou estabelecer uma conexão entre esSa decisão da Câmara de Vereadores e a Prefeitura de São
José dos Campos.
A terceira ·contradição . que encontramos ao
analisar a entrevista foi a seguinte: ele faz acusações pesadas a Paulo Okamoto, como sendo o PC do
Lula ·Mas, ao longo da entrevista, ele informa também que, nas três vezes em que informou a Paulo
Okamoto que tinha descoberto irregularidades no
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contrato entre a CPEM e a prefeitura - palavras de
Paulo Tarso -, Paulo Okamoto lhe disse que fosse
fundo nas investigações e, se fosse o caso, recorresse à Justiça para denunciar o contrato. E foi exatamente isso que foi feito por uma decisão de Governo, por uma dec~a Prefeita Angela Guadagnin:
independentemente da presença de Paulo de Tarso
Venceslau como Secretário de Finanças, ela deliberou por mandar prosseguir esse processo.
Outro fato é que a CPEM tem contratos com
cerca de 30% dos municípios de São Paulo, municípios não apenas do PT, mas de diversas outras tendências políticas, contratos sempre relacionados
com a questão do ICMS. O que foi comprovado
como irregularidade foi esse contrato feito entre a
Prefeitura de São José dos Campos e a CPEM.
Essa denúncia, volto a registrar para deixar bem claro, foi investigada pela Prefeitura do PT, e foram tomadas providências no sentido de não se cumprir.
De qualquer forma, as denúncias foram investigadas, ao contrário do que tem acontecido com o
Governo Federal. A diferença entre os governos ou
entre os partidos políticos não é que em uns só haja
capetas, e em outros só haja santos franciscanos; a
diferença está, principalmente, no comportamento
que eles adotam perante as denúncias .de irregularidades envolvendo os seus quadros.
.
Nós, do Partido dos Trabalhadores, não adotamos, nem vamos adotar, a prática de tentar varrer o
lixo para debaixo do tapete, corno está acontecendo,
por exemplo, com relação à questão da compra de
votos para a reeleição - ds partidos governistas continuam tentan~impedir a criação de 1,1ma Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar esse episódio.
.·.o. companheiro José ·Dirceu, na quauoaoe oe
Presidente do Partido, já indicou uma comissão for.mada pelo Oepiilâçlo Hélio Bicudo, que, devo registrar, não faz parte da tendência majoritária dentro do.
PT; e pelo Vereador José Eduardo Cardoso, de São
Paulo, para apurar, ~ fomia clara e cristalina, todos,
esses episódios. Somos os principais. interessados
em leyantar essa questão.
·.Um trecho da entrevista do companheiro PaulO·
de Tarso Venceslau me deixa muitQ·preocupado: -é.
quando, ao longo das acusações que-faz a diversas
personalidades do Partido, ele diz textualmente o se-·,
guinte: "Existe uma corrente dentro do PT - chamada por ele de Centro - que é o PFL -do PT. A Articulação é o PFL do PT".
Sabemos que o nosso Partido está em processo de renovação do seu diretório em âmbito munici-

----------------------c----------
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pai, estadual e federal. Sinceramente, espero, em
nome do passado de Paulo de Tarso Venceslau,
que, por trás dessas acusações, por trás dessa notícia requentada, como disse, exatamente neste momento, não esteja simplesmente a vel.ha briga fratricida que existe dentro do nosso Partid\). Sempre que
está para começar uma renovação de• diretório, pessoas ou correntes políticas fazem acusações irresponsáveis contra outras pessoas ou correntes políticas.
Espero, sinceramente, que não seja isso que
esteja movendo essa denúncia; espero que o companheiro Paulo de Tarso Venceslau esteja sendo
sincero nas acusações que vem fazendo, que esteja
agindo de boa-fé. E não tenho a mínima dúvida de
que o nosso Partido irá apurar isso de forma cabal.
Agora, é muito engraçado ver o cinismo de algumas lideranças do PSDB e do PMDB na Câmara,
que estão querendo provocar, pedindo que se crie
uma CPI para investigar esse assunto. Ora, já que
se trata de corrupção envolvendo empresas e empreiteiras, esse assunto está inserido na CPI dos
Corruptores, que foi criada nesta Casa, em 1995, a
partir de requerimento do Senador Pedro Simon, e
que não foi instalada porque o PSDB e o PFL não indicaram os seus membros, sob a alegação de que
essa comissão iria paralisar o Congresso Nacional,
iria paralisar as reformas.
Esse assunto se insere dentro dessa CPI. Se
as üderanças do PSDB e do PMDB na Câmara
acham que se deve criar uma comissão parlamentar
de inquérito para investigar esse assunto, vamos
criar, sim, estamos dispostos. Vamos fazer um requerimento para que se instale uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito dos Corruptores, para investigar a relação entre empresas e partidos políticos, para investigar os financiamentos de campanha, porque é nesse contexto- q~e se insere essc:
denúnciacontra·o PT.
. ·
· · Podemos,· inclusive, no requerimento da CPI,
citar essas denúncias, citar esses fatos, Pfira fortalecê-la. Estamos dispostos a criá-la, queremos o apoie
do Lfder do PSDB e do Lfder do PMDB ná Câmara,
que· disse que vai fazer plantão nessa Casa para es·
perár o requerimento feito pelo PT. Estamos dispos·
tos, ·queremos criar a CPI dos Corruptores, para in·
vestigar tudo isso e também as denúncias contra o
PT.·E queremos também criar a CPI para investigar
a compra de votos na Câmara dos Deputados.
Não temos nada a esconder, não adotamos a
prática de varrer o lixo para debaixo do tapete. Se hã
pessoas no PT que merecem ser punidas, ou até
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mesmo expulsas ou cassadas, queremos identificálas. Não somos uma ordem franciscana: somos um
partido político e acreditamos na nossa coerência. ~
em função disso que estamos dispostos a aceitar o
desafio feito pelas lideranças do PSDB e do PMDB
na Câmara. VãfuÕs criar a CPI dos Corruptores, mas
também a CPI para investigar a compra de votos
para a reeleição.
O Sr. Pedro Simon- Permite-me V. Ex' um
aparte?
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Concedo o
aparte ao Senador Pedro Simon. Em seguida, aos
Senadores Eduardo Suplicy e Esperidião Amin.
O Sr. Pedro Simon - Senador José Eduardo
Outra, felicito V. Ex' pelo seu pronunciamento.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Pedro Simon, desculpe-me, mas gostaria apenas de infonnar ao Orador que ele dispõe de apenas
um minuto. Em seguida, voltaremos à Ordem do Dia.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, permita-me apenas ouvir os três apartes e
concluirei logo em seguida.
O Sr. Pedro Simon - Felicito V. Ex- pela maneira franca e aberta como aborda essa questão.
Não hã dúvida de que se trata de uma questão séria.
Como eu não tinha conhecimento dela, fui procurar
V. Ex" para me informar a respeito. V. Ex- está correto quando diz que o assunto deve ser debatido e
esclarecido. Tenho o maior respeito pelo Lula Penso que se trata de um homem íntegro, de bem. Ao
longo da vida, podembs divergir de uma pessoa
como o Lula, mas ele já tem o seu lugar marcado na
História Felicito V. EJcll quando diz: "Querem criar a
CPI? Que criem!" V. EJcll tem toda razão. O momento
é este.' 'Ciuerem criar unia CPI do PT para sair em
manchete? Pois vamos criar uma CPI do PT! Essa
denúncia e~a(vendo o PT é grave, mas é fácil instalar a CPI: bãStà o PSDB e o PFL ihdicarem os seus
membro$ - ainda não indicados. Ela está para ser
criada. Quando foi pedida, o Sr. Sàrney a deferiu e
pediu· aos Uderes que iÍldicassem os nomes; eles já
os indicarain, só faltàm os de dois Paitidos: PSDB e
PFL. V. Ex& está absolutamente correto. Os Lfderes
do PSDB e do PMDB ria ·câmara vão ficar de plantão? ótimo! Que fiQuem de plantão, :mas que indiquem os nomes, porque podemos instalar essa CPI
ainda hoje. E podemos ·começar, inclusive, com o
problema do PT. Mas que se faça a CPI. Felicito V.
Ex!l. E se os nossos amigos da Câmara fE1Rimente
estão sendo sinceros, que aceitem a proposta. Vamos investigar, por que não? O doloroso nessa história é quererem nivelar tudo por baixo: o PT não
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tem autoridade, V. Ex" não tem, o Pedro Simon não
tem e o fulano também não tem; então, vamos nos
locupletar todos. Acho que não é por aí. Te mos que
investigar todos. Quero felicitar V. E~ e dizer que
penso exatamente igual. Está aí uma oportunidade.
Se querem fazer, façam o que bem. entenderem,
mas que criem a CP!. Se eu fizer part~ da CP I, vou
assumir como líder. Vamos investigar d que estão dizendo agora, o que estão anunciando agora. Investigamos todos. Não vamos fazer apenas como estão
querendo, ou seja, falam, pedem, investigam, brigam,
mas não conseguem nada. Concordo com V. Ex". Que
o Líder do PSDB e que o Líder do PFL indiquem os
membros. Não é preciso fazer requerimento, não é
preciso fazer nada. É só indicar os membros e amanhã
instalamos a CPI -amanhã não digo, porque há muita
gente viajando, mas na voHa a instalamos.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Senador José Eduardo Outra, apelo a V. Ex!' para que encerre o seu pronunciamento.
O Sr. Eduardo Suplicy - É apenas um breve
aparte.
O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA - Sr. Presidente, concluirei com os apartes dos Senadores
Eduardo Suplicy e Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} -Na realidade, o tempo de V. Ex" está esgotado há mais de
dois minutos. A Mesa evidentemente vai permitir que
V. Ex" conceda os dois apartes, mas deseja fazer
um apelo aos aparteantes para que cumpram a exigência regimental de se limitarem a um aparte de
dois minutos.
O. Sr. Eduardo Suplicy Senador José
Eduardo Outra, V. Ex" procedeu com a maior correção, como Líder do PT, nesta tarde, inclusive tornando a iniciativa de apresentar todos os fatos principais
para responder àquilo que é do conhecimento até
agora de todos nós, mas, ao mesmo.. tempo, anunciando as medidas que o Partido d~s Trabalhadores
está tornando. Hoje foi designada a Comissão de
Ética; o Deputado Hélio Bicudo e o Vereador José
Eduardo Martins Cardoso iniciarão os seus !trabalhos
a partir de agora e, ainda na quinta-feira, depois de
amanhã, ouvirão o Sr. Paulo de Tarso Venceslau a
respeito dos dados constantes da denúncia. Acredito
que procurarão realizar os trabalhos dessa Comissão de Ética no prazo mais exíguo possível, de forma que, dentro de 30 dias, poderemos ter a conclusão. Seria precipitado agora formularmos juízo de
valor, mas o importante é gue venhamos a apurar todos os fatos a fundo. Com respeito à proposição de
·comissão parlamentar de inquérito, tenho a dizer
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que ainda ontem o Presidente Antonio Carlos Magalhães, perguntado pela imprensa, disse que gostaria
que este Senador formulasse um pedido de CPI
para o fato. Tive oportunidade ontem de telefonar ao
Presidente Antonio Carlos Magalhães, que estava
no aeroporto do Galeão. Quando S. Ex" me perguntou como vão as CPis, eu lhe disse: 'Presidente, eu
gostaria de dizer, diante da sua sugestão, que V. Ex"
poderá inclusive redigir o requerimento de CPI, para
bem definir o fato determinado, e V. Ex!' pode assinar, que assino em seguida. E gostaria também que
V. Exª apoiasse o requerimento de CPis para compra de votos.' o Presidente disse: 'Bom, nao gosto
tanto de CP Is. • Desejei ao Presidente Antonio Carlos Magalhães boa viagem para Madrid. Gostaria,
contudo, de transmitir que a formulação de V. Ex" no
sentido de apurarmos esses fatos da forma mais
profunda possível é válida. Se os partidos políticos
no Congresso Nacional desejarem averiguar todo o
relacionamento entre empresas e partidos políticos,
é próprio que o façamos numa CPI como a que o
Senador Pedro Simon requereu. Essa iniciativa contará com o nosso total apoio. Porém, no que diz respeito à averiguação dos fatos, o Partido dos Trabalhadores procederá da mesma forma como tem agido em todos os casos semelhantes, com as conseqüências que se apresentarem, por mais difíceis e
duras que sejam.

O SR. JOSÉ EDUARDO OUTRA- Ouço o Senador Esperidião Amin.
O Sr. Esperidião Amin - Sr. Presidente, vou
procurar cingir-me ao témpo regimental. Exerço a
Presidência Nacional do PPB, Partido tradicionalmente adversário do PT. Quero neste momento,
sem qualquer ironia, dizer a V. Ex", Senador José
Eduardo Outra, que creio que as providências anunciadas por V. Ex" são sérias e bastantes. Confio no
- próprio metabolismo político do P'l" para produzir
uma apuração correta desses fatos, que não são urgentes, não demandam urgência, posto que são fatos já de alguma data, mas que merecem, sim, investigação no foro· competente. Eles ocorreram no
âmbito de duas administrações municipais e envolvem a vida partidária. Como, no âmbito das administrações municipais, eles não tiveram seqüência na
época, creio que, agora, no foro partidário, terão a
investigação adequada. Na minha opinião - previamente lanço aqui esta opinião sincera, honesta -, a
investigação será honesta e tenho certeza de que teremos acesso aos resultados que serão publicados
pela direção do PT no momento devido, uma vez
que a divulgação será devida. Muito obrigado.
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O SR. JOSÉ EDUAROO OUTRA - Muito obrigado aos aparteantes.
Conforme prometi à Mesa. encérro o meu pronunciamento com os três apartes. Muito obrigado,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (GeraldO:Melô) - A Mesa
agradece a atenção de V. Ex!.
Convido o nobre Senador Lucídio Portella para
secretariar os trabalhos da Mesa. (Pausa.)
Voltamos à Ordem do Dia, na forma autorizada
pelo art. 305 do Regimento Interno, já que alcançamos o número regimental exigido para deliberação.
Passa-se ao item 1:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 67, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n2 353, de 1997 - art. 336, 'b")
Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n• 67, de 1997 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos como
conclusão de seu Parecer n2 256, de 1997},
que autoriza a contratação de operação de
crédito externo, com garantia da República
Federativa do Brasil, no valor total de cento
e vinte e cinco milhões de dólares americanos, entre o Estado do Rio Grande do Sul e
o Banco Internacional para a Reconstrução
e Desenvolvimento - BIRD, destinada a financiar a execução do Programa de Reforma do Estado.
A discussão já foi encerrada.
Passa-se à votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permaneça r sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à" Comissão Diretora para a reda"
ção final. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Getl'dõ"Melo)- Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora, oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário em
·
exercício, Senador Lucídio Portella.

.É tido o segui~t~:
PARECER N2 294, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n2 67, de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 67, de "1997, que autoriza a contratação de operação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, no
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valor total de US$ 125,000,000.00 {cento e vinte e
cinco milhões de dólares norte-americanos), entre o
Estado do Rio grande do Sul e o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento _ BIRD, destinada a financiar a execução do Programa de Reforma do Estado.
Sala de reuniões da Comissão,
de maio de
1997. _Geraldo Melo, Presidente- Carlos Patrocínio, Relator- Lucídio Portella - Emília Fernandes.
ANEXO AO PARECER N2 294, 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 N2 , DE 1997
Autoriza a contratação de operação
de crédito externo, com garantia da República Federativa do Brasil, no valor total de US$ 125,000,000.00(cento e vinte e
cinco milhões de dólares norte-americanos), entre o Estado do Rio Grande do
Sul e o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada a financiar a exec1,1ção do Programa
de Reforma do Estado.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É a República Federativa do Brasil autorizada a conceder garantia à operação de crédito a .
que se refere o art. 22 desta Resolução.
Art. 22 É o Estado do Rio Grande do Sul autorizada a contratar, com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, operação
de crédito externo com as seguintes características:
:a) valor pretendida: US$125,000,000.00 (cento
e vinte ·e cinco milhões de dólares norte-americanos), equivalentes a R$ 130.762.500,00 (cento e
trinta milhões, setecentos e sessenta e dois mil e
quinhentos reais), a. preços de .31 de janeiro de
1997;
b) garantidor: República Federativa do Brasil;
c) juros: taxa ·básica do Banco para e!Tlpréstimos em dólares norte,.americanos, .no regime de
moeda única, acrescido do spread cobrado pelo
Banco para tais operações, confoi'!Tle detalhado no
Anexo 11 do Contrato de Empréstimo incidentes sobre o saldo devedor do principal, contados a partir
da data de cada desembolso. A taxa básica fixa é
equivalente à taxa de mercado interbancário de Londres para depósitos em dólares por prazo de seis
meses, vigente no momento de cada desembolso de
empréstimo;
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d) commitment charge: 0,75% aa. (setenta e
cinco centésimos por cento ao ano) sobre o montante não desembolsado, contada a partir de sessenta
dias após a data de assinatura do contrato;
e) destinação dos recursos: financiar a execução do Programa de Reforma do Estado do Rio
Grande do Sul;
I) condições de pagamento:
_ do principal: em dezoito parcelas semestrais
e consecutivas, vencendo-se em 15 de abril e 15 de
outubro de cada ano, sendo a primeira na 71 (sétima) lnterest Payment Date seguinte à Rate Fixing
Date para cada quantia desembolsada e a última na
24~ {vigésima quarta) lnterest Payment Date seguinte à Rate Fixing Date;
_ dos juros:_semestralrnente vencidos, em 15
de abril e 15 de outubro de cada ano;
_ da commitment charge: semestralmente vencida, em 15 de abril de 15 de outubro de cada ano;
Art. 3• A autorização concedida por esta Resolução deverá ser exercida no prazo máximo de quinhentos e quarenta dias.
Art. 4• Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Aprovado o projeto e estando a matéria em regime de urgência, passa-se à imediata apreciação da redação

Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai à Comissão Diretora para a redação final. (Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Sobre a
mesa, parecer da Comissão Diretora oferecendo a
redação final, que será lido pelo Sr. 12 Secretário em
exercício, Senador Lucídio Portella.

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 {Geraldo Melo} -Item n2 2:

Faço saber que o Senado Federal aprovou, e
eu, Presidente, nos termos do art. 48, item 28, do
Regimento Interno, pro~ulgo a seguinte

PROJETO DE RESOLUÇÃb N2 68, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n• 354, de 1997 - art. 336, 'b')
l

Votação, em turno único, do Projeto de
Resolução n2 68, de 1997 (apresentado pela
Comissão de Assuntos Econômicos corno
conclusão de seu Parecer n2 257, de 1997),
que autoriza o Estado de Goiás a contratar
operação de crédito sob a forma de Termo
Aditivo de Rerratif~eação ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado em 21 de janeiro de
1997, junto à Caixa Econômica Federal.
A discussão já foi encerrada

É lido o seguinte:
PARECER N2 295, DE 1997
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Resolução n2 68. de 1997.
A Comissão Diretora apresenta a redação final
do Projeto de Resolução n2 68, de 1997, que autoriza
o Estado de Goiás a contratar operação de crédito sob
a fonna de Termo Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado em 21 de janeiro
de 1997, junto à Caixa Econômica Federal- CEF.
Sala de Reuniões da Comissão, de maio de
1997. - Geraldo Moro, Presidente - Carlos Patrocínio, Relator - Lucídio Portella - Guila Fernan-

des.

ANEXO AO PARECER N° 295, DE 1997

RESOLUÇÃO N2 , DE 1997
Autoriza o Estado de Goiás a contratar operação de crédito sob' a forma de
Tenno Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado
em- 21 de janeiro ® 1997,:junto à Caixa
Econômica Federal- CEF.
O Senado Federal resolve:
Art. 12 É o Estado de Goiás autorizado a contratar operação de_ crédito sob a forma de Termo
Aditivo de Rerratificação ao Contrato de Abertura de
Crédito celebrado em 21 de janeiro de 1997, com a
Caixa Econômica Federal- CEF, no ambito do Programa de Apoio à Reestruturação e ao Ajuste Rscal
dos Estados.
Parágrafo único. A operação de crédito de que
trata este artigo corresponde a aditamento, no valor
de R$10.700.000,00 (dez milhões e setecentos mil
reais), ao Contrato de Abertura de Crédito celebrado
entre as partes em 21 de janeiro de 1997, no valor

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

_M_AJ~O~D~E~199~7--------------------~AN~A~l~S~DO~S~EN~ADO~~FE~D~E~RAL~~======================~==~60~i------de R$57.200.000,00 (cinqüenta e sete milhões e duzentos mil reais), nos termos do disposto no Voto n°
162, de 1995, alterado pelos Votos n° 175, de 1995,
e n° 9, de 1997, do Conselho Monetário NacionalCMN
Art. 22 A operação de crédito será realizada
nas seguintes condições:
'
a) valor pretendido: R$67.900.000,00 (sessen·
ta e sete milhões e novecentos mil reais) na forma
referida no parágrafo único do artigo anterior;
b) condições de pagamento: a dívida será
paga em vinte e uma parcelas mensais e consecuti·
vas, após carência de um mês, com o primeiro paga·
mento em 21 de junho de 1997, vencendo-se as demais sempre no dia 21 dos meses subseqüentes,
sendo a última exigível em 21 de dezembro de 1998;
c) encargos financeiros:
- sobre os saldos devedores incidirão, a partir
da data de disponibilização dos recursos ao beneficiário, encargos financeiros de 2, 1352"/o a.m. (dois
inteiros e um mil e trezentos e cinqüenta e dois décimos de milésimos por cento ao mês), correspondentes, em 21 de janeiro de 1996, ao custo de captação
médio da CEF, acrescidos de juros de 0,5% a.m.
(cinco décimos por cento ao mês), calculados sobre
o saldo devedor atualizado e capitalizados mensalmente;
- os encargos serão repactuados trimestralmente, com base no último balancete da CEF;
- a CEF fará jus à comissão de abertura de
crédito correspondente a 1,5% (um inteiro e cinco
décimos por cento) sobre o valor do crédito aberto,
incidente no ato da liberação de cada parcela;
-d) destinação das recursos: financiar o programa de ajuste ao quadro de pessoal nos termos do
Vot9. ÇMN n2 162, de 1995.
=Àrt. "32 Os recursos- de qup- trata esta Resolução serão utilizados exclusivamente para os fins do
Programa de Desligamento Voluntário no Estado de
Goiás.
Parágrafo único. A utilização para ~ins diversos
do autorizado por esta resolução implicará o vencimento imediato da totalidade da operação de crédito
de que trata esta norma, sem prejuízo das sanções
legais pertinentes ao caso. .
Art. 4 2 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação. .- .O SR. PRESIDENTE ·(Geraldo Melo) -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 (Geraldo Melo) -Item 3:
REQUERIMENTO N2 368, DE 1997
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 340, III, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Requerimento nº 368, de 1997, do Senador Valmir
Campelo e outros Srs. Lideres, solicitando
nos termos do art. 336, •c•, do Regimento
Interno, urgência para o Projeto de Resolução n2 41, de 1997, de autoria do Senador
Bernardo Cabral, que acrescenta dispositivo
à Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federal, que dispõe sobre as operações de
crédito interno e externo dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e de suas
respectivas autarquias, inclusive concessão
de garantias, seus limites e condições de
autorização, e dá outras providências.
Em votação o Requerimento, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai ao Relator.
O Projeto de Resolução n2 41 constará da Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de segunda-feira, 2 de junho, para instrução, nos termos
do art. 346, III, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Lucídio Portella

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 373, DE 1997
Senhor Presidente,
Requeremos urgência, nos termos do art. 336,
alínea b, do Regimento Interno,- para o Projeto de
Resolução nº 72197. _
Sala das Sessões, 27 de maio de 1997. -José
Eduardo Outra - Nabor Júnior - Coutinho Jorge
- Edison Lobão.
' '
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Em vo-

- -taçao-o-reqitenmento-:-- ,-- ---- -- -- - ----- -
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará na Ordem do
Dia da sessão do segundo dia útil subseqüente, na
forma do art. 345, 11, do Regimento Interno, combinado com o art. 42 da Resolução n2 37/95.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Em sessão anterior, foi lido o Parecer n2 287, de 1997, da
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, referente ao Diversos nº 22, de 1997, favorável
à participação do Senado Federal em uma delegação brasileira à 85° Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, a realizar-se em Genebra-Suíça,
no período de 03 a 19 de junho de 1997.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a
palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Tem a
palavra o nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para discutir. Sem revisão do orador.} - Sr. Presidente, Srs.
Senadores, sou totalmente favorável à aprovação do
parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Aliás, já me manifestei sobre a matéria.
São realizadas reuniões no exterior nas quais o
Senado deveria estar representado, a começar pelas ·
reuniões da ONU, onde a nossa participação é inadequada. Na minha opinião, o Senado deveria estar
presente na delegação. O representante do Senado
deveria ser enviado não para passear em Nova
York, mas para efetivarnente participar das reuniões.
Achei que o Ministro do Trabalho foi um pouco·
deselegante quando respondeu: "Tem que ser por
ônus'.
· ' Concordo com todo o resto~ mas gostaria de
acrescentar um item para ser votado: que o Plenário
escolhesse o nome. Se vamos indicar um representante do Senado para a reunião de Genebra,
quero que junto com isso fique explícito que nós devemos toniar essa decisão. Por isso,· acrescento um
adenda ao parecer: a proposta de que o nome do
representante seja apresentado ao Plenário e escolhido pelos membros desta Casa.
Sr. Presidente, era esse o meu adenda.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa
está consultando a assessoria. Em seguida, responderá à proposição de V. Ex'.
O SR. PEDRO SIMON -·creio que a assessoria dirá que não há nada acima do Plenário. Se o
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Plenário vai votar neste momento o parecer, apenas
desejo acrescentar a proposição de que o nome do
representante seja apresentado ao Plenário e seja
por ele votado.
Fora isso-;rll:.--rninha opinião, o parecer está
100%certo.
Em tempo, esclareço que, em hipótese alguma, sou candidato a ir a essa viagem.
O SR. EDISON LOBÃO - Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Tem a
palavra, para discutir, o nobre Senador Edison Lobão.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Para discutir. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, não
creio que a proposta do Senador Pedro Simon seja
desarrazoada.
Todavia, se ela vai ser formulada como emenda, suponho que deverá voltar à Comissão de Relação Exteriores para que ali seja examinada e, outra
vez, votada, para, em seguida, e afinal, voltar ao plenário para deliberação final.
O SR. PEDRO SIMON - Não, Sr. Presidente.
Nosso querido Uder está bem-intencionado - com
sempre, aliás - mas está equivocado. Não se trata
de uma emenda, mas de um parecer. Estamos discutindo o parecer da Comissão. A Comissão deixou
uma lacuna. Nada diz a respeito disso. Portanto,
quero acrescentar ao parecer que passaremos a votar um adenda de plenário: que o nome seja deferido
pelo Plenário. Não é preciso remetê-lo de volta à Comissão.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Que o nome seja
homologado pelo Plenário.
O SR. PEDRO SIMON - O Presidente indica ou
Lideres sugerem- e, de antemão, indico V:·Ex", nobre Líder - e o Plenário decide na votação.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Pedro Simon, a Mesa esclarece que está para
ser votado um par~er da Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. PEDRO SIMON- Exalo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - E terá
que ser submetido à deliberação do Plenário o parecer como foi enviado pela Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional. Se V. Ex' quiser, poderá encaminhar a votação contra a aprovação do
parecer.
'
O SR. PEDRO SIMON - Então, com o I'Tlaior
respeito, peço a V. Ex' a volta do parecer à Cernis-

-----------------------------
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são de Relações Exteriores e de Defesa Nacional,
para reestudo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex"
encaminha o requerimento à Mesa, pedindo o adiamento, e ele será submetido ao Plenário.
O SR. PEDRO SIMON - Pedirei o adiamento,
para novo parecer. Eu não estava presente na hora,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa
não encontrou possibilidade de fazer aqui no plenário uma emenda ao parecer.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - V. Ex"
tem a palavra pela ordem.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN {PPB-SC. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Pode-se fazer uma
emenda de plenário, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo} - Não se
pode fazer emenda ao parecer, Senador. O que vamos votar é um parecer. Aceitamos o parecer ou
não aceitamos o parecer.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - O parecer aprovado resulta sempre numa resolução.
O SR. PEDRO SIMON- É evidente.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não existe, não
conheço nenhum parecer que não se transforme
numa resolução.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Isso
não está em dúvida, Senador.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Se há uma resolução, cabe emenda.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo) - V. Ex"
emendará a resolução. O parecer, se aprovado, será
transformado numa resolução; :mas o que está na
pauta para ser submetido ao Pl~nário neste momento é o parecer.
O SR. PEDRO SIMON- Não, Sr•.Presidente.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo M!!lo} - Perfeitamente.
O SR. PEDRO SIMON - Não, Sr. Presidente,
com todo o respeito.
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo}- O Parecer é o de n2 287, de 1997, da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. Não há a hipótese de emenda a um parecer.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, tem
razão o Senador Esperidião Amin. Repare V. Ex",
Sr. Presidente...
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} -A Mesa
aguarda o requerimento de V. Ex", nobre Senador
Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON - A conclusão do parecer, Sr. Presidente, é a seguinte:
"1) É inegável a importância do Senado;
2) O formato da conferência abrange
altas autoridades;
3) É o propósito da eficiência igualmente que nos leva a propor que o Senador
indicado para tão alta missão forneça, ao
seu retomo, relatório de sua viagem, para
que todos tenhamos uma idéia do que foi
debatido".
Gostaria de acrescentar um quarto item: "que o
seu nome seja votado em Plenário•. São três conclusões. Acrescentaríamos a quarta.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo}- O parecer foi aprovado pela maioria da Comissão de Relações Exteriores, e, por mais que a Mesa respeite V.
Ex", não pode considerar que V. Ex" tenha a atribuição de, sozinho, modificar o teor de um parecer daquela ComisSão.O SR. PEDRO SIMON - Mas quem sou eu sozinho?
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Solicito
a V. Ex" que permita à Mesa conduzir os trabalhos.
O SR. PEDRO SIMON - Já entreguei o requerimento, Sr. Presidente.
··O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Sobre a
mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 12 Secretário em exercício, Senador lucídio Portella.

É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N2 374, D.E 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 315 combinado com o art.
279, alínea b, do Regimento Interno, requeiro adiamento da votação do Parecer n2 287, de 1997, a fim
de que seja encaminhado ao reexame da Comissão
de Relações Exteriores e Defesa Nacional. · ·
Sala das Sessões, 27 de maio de 1997.'- Senador Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Mesa
recebe a i!'ltervenção anterior do Senador Pedro Simon como justificação do requerimento, já que não
há justificação acompanhando o requerimento.
O SR. HUMBERTO LUCENA- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.

604

ANAIS DO SENADO FEDERAL

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra a V. Ex'!.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, gostaria de lembrar que, assim «,9mo o Senador Pedro Simon, sou
membro da Cõmissão de Relações Ex)eriores e Defesa Nacional e estava presente à recmião em que
essa matéria foi debatida.
Trata-se de uma consulta do Sr. Ministro do
Trabalho ao Senado a respeito de interesse, ou não,
de se fazer representar, por intermédio de um observador parlamentar, junto à delegação brasileira, na
8~ Reunião da Conferência Internacional do Trabalho, a realizar-se em Genebra, de 13 a 19 de junho
de 1997.
Chamaria a atenção do nobre Senador Pedro
Simon para um aspecto incontestável: estabelece o
Regimento - e ele pode ser modificado - que é da
atribuição do Sr. Presidente do Senado a designação dos membros de delegações do Senado em
missão no exterior, ouvida a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional, em alguns casos.
Ocorreu - e gostaria que o Senador Pedro Simon anuísse comigo - que, naquela ocasião, aprovada, ali, a proposição, um dos presentes - não lembro qual- sugeriu que fosse, então, levada ao Senador Antonio Carlos Magalhães, Presidente da Casa,
a sugestão do nome do Senador Roberto Freire para
representar o Senado nessa delegação.
O Sr. Pedro Simon - Com que alegria votaria
no nome do Senador Roberto Freire aqui no plenário!
O SR. '11UMBERTO LUCENA.- Isso, entretanto, não foi objeto de discussão e votação. Mas ficou
registrado em Ata.
Em suma, parece-me que a decisão é do Presidente da:Ga!la, a não ser que o.Regimento seja
modificado
. Em segundo lugar, é claro que o Presidente da
Casa poderá, se o quiser, submeter a designação ao
Plenário, como sugere o Senador P..edro Simon. No
caso, voltaria a insistir que houve a lembrança do
nome do Senador Roberto Freire para integrar aquela delegação <;orno observador parlamentar~ · .
·

O SR. PEDRO SIMON- Sr.,:P~dent~,.uma
vez tendo sido citaao, peço a palavra. ..
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -Tem V.
Exll a palavra.
· . . . ::.: .; .
O SR. PEDRO SIMON ·-·Quero·dizer que S.

-Ex'!, Sr. Senador Humberto Lucena;· tem :e. não tem
razão. Tem razão quando diz que é atribuição do
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Presidente. Isso é verdade. É verdade também que
faz anos que estou tentando fazer uma alteração.
Há uma emenda ao Regimento Interno, de minha
autoria, que diz que essa passa a ser uma atribuição
do Plenário. Este dirá quem vai viajar, e o Senador
que viajar, quando voltar, prestará contas ao Senado
Federal.
Pelo meu projeto, quando votarmos uma autorização para viajar, não será como ocorre atualmente, num final de sessão corrida. Não! Teremos que
dizer que vai viajar o Senador Pedro Simon, para
Genebra, onde representará o Senado em tal congresso, terá tantas diárias e, na volta, prestará esclarecimentos. Esse é o meu projeto.
Nada impede, todavia, que possamos defender
- e esse caso é uma questão específica -, que o assunto venha a Plenário. Há algo acima do Congresso Nacional que se chama o Plenário do Congresso.
Quero dizer que vejo com a maio!' simpatia a indicação do Senador Roberto Freire. S. Ex! é muito bem
indicado e muito correto, mas gostaria que fosse o
representante do Senado em uma votação desta
Casa. O meu voto já seria de S. Ex".
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Pedro Simon, a Mesa recebeu o seu requerimento e consulta V. Exll se o mantém.
Desejo esclarecer que realmente a maior instância desta Casa é o Plenário, mas está em vigor o
Regimento Interno do Senado, aprovado pelo Plenário. Se algum dos Srs. $enadores entender que as
normas constantes do Regimento Interno devem ser
mOdificadas, que proponha a modificação das normas.
Quando a maioria da Casa decidir modificar o
Regimento, passará a prevalecer a alteração que a
maioria tenha introduzido. Até lá, enquanto essa modificação não tiver sido feita, inclusive aquela prevista no projeto a que V. ExJ! acaba de se. referir, a
Mesa cumprirá o Regimento em vigor.
A Presidência vai submeter ao Plenário o requerimento do Senàdor Pedro Simon.

O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a
palavra pela ordem.
' · .·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo):- V. Ex"
tem a palavra..
O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Pela or·aem.- Sem revisão do orador.)·...; Sr; Presidente, o
Senador Humberto Lucena ·está: me informando que
a viagem é no dia 3 e que a Comissão de Relações
Exteriores e Defesa Nacional provavelmente não se

reunirá até aquela data. Não quero atrapalhar a via,
gem do Senador Roberto Freire.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Uma
forma de não atrapalhar a viagem do Senador seria
a decisão de V. Ex" de retirar o seu requerimento.
Mas a Mesa acatará...
O SR. PEDRO SIMON - Posso até retirá-lo,
mas isso significaria voltar à rotina de dez anos, na
qual as pessoas viajam, voltam, vão e vêm e não ficamos sabendo de nada, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa
não tem a possibilidade de manter um diálogo com
V. Ex", por motivos claramente conhecidos nesta
Casa. Entretanto, não pode deixar de assinalar a injustiça que se comete ao afirmar que os Senadores
vão e voltam e não prestam contas ao Senado, pois
há uma decisão da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, tomada há quase dois anos,
que vem sendo cumprida e, desta tribuna e na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional,
todos os Srs. Senadores têm assistido os Senadores
que viajam prestarem contas da sua viagem no seu
regresso.
Ao lado do Senador Pedro Simon está alguém
que retomou de uma viagem e fez o seu relatório
para todo o Senado.
O SR. PEDRO SIMON - Retiro o requerimento,
Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A retirada do requerimento do Senador Pedro Simon se faz
por meio de um outro requerimento, que depende de
votação.
Sobre a mesa requerimento que será fido pelo
Sr. 12 Secretário em -exercício, Senador Lucídio Portella.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 375, DE 1997
Senhor Presidente,
!
Requeiro, nos termos do art. 256, § 22, a, do
Regimento Interno, a retirada, em caráter definitivo,
do Requerimento n2374 de 1997. · · · ·
Sala das Sessões, 27 de maio de 1997.- Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Submeto. a votos do Plenário o requerimento do Senador
Pedro Simon, por meio do qual retira o seu requerimento anterior.
Em votação o requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Está em
votação o parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência designa o. nobre Senador Valmir Campelo
para integrar a delegaçãoqrasjiE)irª na 85ª Reuniªo
daórganiZ:iiçao Internacional do Trabalho.
-

-

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Passase, agora, à apreciação do Requerimento nº 370, de
1997, lido no Expediente, de autoria da nobre Senadora Benedita da Silva e outros Srs. Senadores, solicitando que a Hora do Expediente da sessão do dia
2 de agosto próximo, terça-feira, seja dedicada a comemorar o "Dia das Artes".
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.) ··
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.
O SR. PEDRO SIMON - Sr. Presidente, peço a
palavra para uma comunicação inadiável.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)'::.:'concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon,, para
uma comunicação inadiável. · · '......
·
o sR. PEoRo suwóN <PMDs-Rs. P'ar.;,· ú~
comunicação inadiáveL Sein revisão do orador.) Sr. Presidente, votaremos. na semana. que yem a
tese· da reeleição. Vejo que haverá 'uma seSião .deliberativa na próxima segi.mda-feircl, parc(_qüe a segunda seja na terça-feira e, na quarta-feira; j)ç!Ssa.-se
votar a máteria. .
·. ·... ,
,. :,. · · :; . -~~:~·: ;·, _,.
Tenho uma emenda, a do referendo. Já.ha~a
apresentado uma emenda com a tese do plebiscito e
ficou entendido que tal tese difículti!ria,. pn:~ticament~
impossibilitaria a votação da reeleição para o a~ual
Presidente. Aceitei o argumento para mostrar que
não tenho a preocupação de atrapalhar os,planos do
atual Presidente e apreSentei a emen<:111 ~?.~r~!eref!·
do.
- .. ~
..· :: . '.· ;. ::,v_'f.~lt.~'\Q .:.~~· •. ·
Na última semana, no momento de ·se votar o
referendo, que chegou a ter vinte e oito votos .,. enquanto a emenda contrária à reeleição .não teve
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mais do que seis -, muitos parlamentares disseram,
inclusive lideranças ligadas ao Governo, que gostariam de ter votado a favor do referendo, mas não o
fizeram porque assim o projeto teria que voltar para
a Câmara dos Deputados. Como o ambiente e$á
muito agitado na Câmara dos Deputaqos, Põã~ ser
que os Deputados não votem nem a reeleição. Esse
é o argumento que me deram, Sr. Presidente.
A imprensa de hoje está publicando que os setores governamentais estão vendo com muita simpatia o referendo, mas estão preocupados com a possibilidade de o assunto voltar à Câmara.
Sr. Presidente, pediria a V. E~. já que o Presidente do Congresso está participando de uma reunião de presidentes de todos os par1amentos, se não
me engano, latino-americanos, em Madri, que levasse a seguinte proposta ao Presidente da República,
já que vamos votar quarta-feira a reeleição: na minha opinião, votar quarta-feira a reeleição como está
é um golpe do Congresso. Existe golpe militar, existe
revolução, e existe golpe do Congresso. Twemos
quatro Constituintes, em 1991, em 1934, em 1946 e
em 1988, e a Revisão Constitucional de 1993, em
que, colocada em discussão a reeleição, foi rejeitada. Portanto, votarmos agora a reeleição e retroagirmos ao atúal Presidente não é democrático. Mas, se
houver o referendo dando ao povo o direito de decidir, é democrático.
O Governo diz que não dá para voltar para a
Câmara porque agitaria o problema. Tudo bem, Sr.
Presidente, mas o Presidente da República pode enviar à Câmara dos Deputados uma emenda constitucional criando o referendo. Votar-se-ia aqui -a: reeleição. A reeleição está aprovada, mas o Presidente da
República enviaria uma nova emenda constitucional
para a Câmara dos Deputados, criando a reeleição.
F_az dez dias que se noticia que o Pr~ir.;!ente
da República está em véspera de fa\ar à Nação~ mas
parece que ainda não encontrou o que falar à Nação. Acho, Sr. Presidente, que se o Presidente da
República assumisse esse compromisso e 1alasse à
Nação, em cadeia nacional, que o ·eongre5so decidiu pela reeleição mas que Sua Excelência exige,
defende a tese e envia ao Congresso Nacional a
proposta de um referendo, o assunto estaria resolvido.
·
·
Esse é o apelo que quero fazer, Sr. Presidente.
E desculpe-me o atrevimento, mas faria um apelo
muito grande a V. ExA: que fizesse chegar ao Presidente da República, para que pudéssemos saber até
a próxima quarta-feira. Para mim é muito importante,
porque meu voto vai depender exatamente disso.
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Votei a favor da reeleição, porque tinha a certeza de que a tese do referendo ia ser aprovada, pelas
conversas que havia tido, pelas pessoas que haviam
falado comigo. O meu Líder disse que ia votar a favor e liberar a Bancada. O PPB, por intermédio do
seu Líder Epitacio Cafeteira, também ia votar a favor. Eu tinha a convicção de que ia ser aprovada.
Foi rejeitada. Tendo sido rejeitado na primeira votação, o referendo não irá para a segunda, porque ele
já está rejeitado.
Está falando com V. Ex", Sr. Presidente, o Senador José Serra, um grande amigo pelo qual tenho
o maior respeito. S. Ex" foi um dos que falaram comigo. Correto, Senador José Serra? S. Ex" pensa
que o referendo seria interessante, mas diz o Senador que voltar a matéria para a Câmara dos Deputados, a essa altura, seria complicado. Concordo com
S. Ex". Em meio a esse debate, a essa discussão, a
essa polêmica, terminariam querendo atrapalhar, e
não sei até por que preço sairia a votação da reeleição.
Portanto, Senador José Serra, votamos quartafeira a reeleição, mas o Presidente da República não
tem nada mais que ver. O máximo que poderá acontecer com a emenda do referendo, que o Presidente
enviará, será aprová-la ou rejeitá-la. Se rejeitada,
não acontece nada. Mas o Presidente cumpriu sua
parte, fez o seu papel, enviando a reforma. ·
Olha, Sr. Presidente e Senador José Serra, a
vida dá voltas. Nunca sabemos, na gangorra da
vida, quando estamos por cima ou quando estamos
por baixo. Mas, na gangorra da vida, tenho a convicção de que se o Presidente Fernando Henrique Cardoso enviar para a Câmara dos Deputados uma proposta pedindo o referendo, vai fazer muito bem para
sua biografia. Será muito bom para a biografia do
Presidente porque Sua Excelência não levará a responsabilidade e nos salvará, a nós todos, de não termos cometido, repito, um golpe congressual, já que
votar a reeleição sem referendo, para os aluais mandatários, é um golpe processual que pode ser salvo.
O Senhor Presidente sai bem, o Congresso sai bem.
O Presidente da República fará um gesto de grande
repercussão popular, que merecerá o grande aplauso popular, no momento em que, por conta própria,
enviar à Câmara dos Deputados um projeto, uma
proposta criando o referendo.
Gostaria, Sr. Presidente - com todo o carinho,
com todo o respeito que V. ExA sabe que ten,ho por
sua pessoa -, que V. Ex" fiZesse chegar ao Senhor
Presidente da República tal proposta. Quando falei
com Sua Excelência especificamente, há muito tem-
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po, Sua Excelência manifestou simpatia pela tese.
Reconheço que, agora, diante de .fatos novos, da
conturbação que houve na Câmara dos Deputados,
realmente, mandar o projeto de volta é buscar o imprevisível. Enviar um projeto do Senhor Presidente
da República com tramitação à p~rte e quarta-feira
este ser aprovado, ficando aprovada a reeleição.
Mas se, antes disso, o Senhor Presidente da República entrar com um projeto pedindo o referendo,
este será um gesto muito bonito e muito feliz para a
consolidação de nossa democracia.
Muito obrigado a V. Ex'.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Mesa
está certa de que o apelo de V. Ex' chegará ao Senhor Presidente da República independente de qualquer comunicação que possa ser feita. A palavra de
V. Ex' tem repercussão suficiente para chegar ao
Palácio de Planalto.
Para uma comunicação inadiável, com a palavra o Senador José Serra.
V. Ex' dispõe de cinco minutos.
O SR. JOSÉ SERRA (PSDB-SP. Para uma comunicação inadiável.) - Sr. Presidente, Sr"s e Srs.
Senadores, tem sido aventada pela imprensa, inclusive mediante entrevistas de Parlamentares, a idéia
de que dever-se-ia abandonar, do ponto de vista do
Executivo, o dilema de votar ou não as reformas
constitucionais.
Creio, Sr. Presidente, que esse famoso dilema
dos três quintos, abandonar ou insistir, é falso. Creio
que estamos ruim com esses três quintos, mas estaremos pior sem eles.
Poderia ter sido pertinente, talvez, Sr. Presidente, até o início do ano passado, que o Governo tivesse optado por outra estratégia, corno, por exemplo, enviar uma emenda propondo uma nova revisão
constitucional para o começo do mandato dQ. novo
Presidente a partir de 1999, ~· com isso, deixar de
lado a aprovação ou a insistência na aprovação das
reformas ainda durante este mandato.
Penso que até o momento ~ posição não
faria sentido, embora não exclua, muito pelo contrário, a iniciativa, na verdade, da emenda do Senador
Pedro Simon, que até há pouco me citava, a propósito de outro assunto, propondo a convocação de
uma revi~o constitucional, inclusive aprovando a
emenda respectiva, por meio de um referendo. Quero dizer que estou de acordo com essa proposta.
· Penso que neste momento o Governo não tem
alternativa senão insistir nas mudanças constitucionais por meio do método tradicional. Aliás, as mudanças nos Ministérios do Transporte e da Justiça,

-

na semana passada, refletem, mais do que qualquer
teoria, a decisão do Governo de insistir. Foi baseado
em critérios políticos que o Presidente nomeou Ministros políticos para essas pastas, os quais, aliás,
sairão no ano que vem para disputarem as eleições.
Creio que o Governo fez bem em insistir, embora as chances de sucesso, convenhamos, não sejam espetaculares. O Congresso, na verdade, tem
sido avaro na aprovação das reformas. Esta é a realidade. O melhor. momento de aprovação coincidiu
com o começo do Governo, no primeiro semestre
principalmente, quando foram aprovados o fim do
monopólio estatal do petróleo e das telecomunicações e a permissão para o ingresso de capital estrangeiro no setor de eletricidade e_l'lºsetQr d~ mineraÇão, até então-pre)Ibidos-peia Constituição Federal.
Este foi um bom início, mas ficamos nisso. A
Câmara dos Deputados não enviou para este Senado mais nenhuma mudança constitucional de significado que fizesse parte do conjunto das reformas, exceto a reforma previdenciária, que veio estropiada
da Câmara dos Deputados. É como se essa matéria
não tivesse vindo. É como se estivéssemos começando, juntamente com o Senador Beni Veras, a discussão de uma nova emenda a respeito da Previdência. Portanto, há mais de um ano e meio, não se
dá curso, a partir da Câmara, às reformas constitucionais de que o País necessita. ... Na verdade, o Congresso, ao longo desse período, Sr. Presidente, tem ficado preso num círculo
de giz. Como disse,.a reforma da Previdência, enviada há dois anos, foi estropiada na Câmara. Assim,
veio para o Senado, que deve refazê-la antes de
· ·
reenviá-la de volta à Câmara. ·. ·
A reforma administrativa, cuja votação,. inicialmente, já havia sido retardada em virtude da emenda da reeleição, ainda f!~O passou .na Câmara. .Vai
completar, também, daqui há pouco, o aniversário
de dois anos. Assistimos na Câmara dos Deputados
a uma aliança muito interessante; é uma aliança objetiva entre os chamados "fura-teta• e as forças da
Oposição. Forças estas, inclusive as da ESque-rda,
absolutamente rendidas ao corporativismo na área
pública com todos os privilégios que envolve.Explico por ·que esta aliança entre "fura-teto• e
a Oposição. Porque há aqueles que se mobilizaram
para que fosse mantido o atual privilégio que permite, na área pública, a acumulação entre várias aposentadorias com remunerações em tra.balho ativo.
São muitos, desde logo, integrantes das forças do
Governo, o que não é nenhuma novidade. Aliam-se
à Oposição não só porque fazem parte da Oposição

608

ANAIS DO SENADO FEDERAL

vários "fura-teto", mas, também, porque a Oposição
vota contra o projeto na sua totalidade. ,
De onde sai a força dos "fura-teto"? Sai exalamente do fato de que são aliados daqueles que se
opõem, na Oposição, ao conjunto do projeto. É esta
a maioria que, na verdade, obstaculiza. que dificulta,
a aprovação da reforma nos seus asPectos essenciais.
É muito interessante a aliança do que há de
mais fisiológico na política brasileira com as forças
da Oposição e da Esquerda. Por isso a refonna administrativa não anda.
A reforma tributária também não prosperou até porque as duas outras preencheram a agenda e foi provisoriamente substituída pela eliminação,
por lei, do ICMS sobre bens de capital e exportação
de produtos não industrializados. As reformas do Judiciário ou das relações de trabalho, as mudanças
têm a ver com a Justiça Classista, com o fato de que
em nossa Constituição está cristalizada uma verdadeira consolidação das leis do trabalho, inclusive em
detalhes, portarias sequer foram enviadas, para não
entupir mais a agenda.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador José Serra, peço a V. Ex" que conclua o seu
pronunciamento.
O SR. JOSÉ SERRA - Vou concluir, Sr. Presidente.
Analistas e opositores dizem que se tivesse o
mesmo empenho que exibiu na reeleição, o Governo
poderia aprovar as reformas que quisesse. Falso. O
que decidiu a reeleição não 'foi somente esse empenho - nem os Partamentares do Acre. Pesou decisivamente o interesse eleitoral de Partidos, Governadores e Deputados, interessados em garantir Fer·nando Henrique como carro-chefe \de suas campanhas eleitorais no ano que vem.

É esse mesmo interesse q~e. pêsa contia as
refonnas previdenciária e administrativa e até contra
o Fundo de Estabilização Fmanceira - temà ao qual
pretendo voltar em outra discussão -, nesse caso,
alegando-se perdas para Estados e. Municípios que
não existem, nunca existiram e não existirão,- mesmo
que o fundo continue.
·
Ora, direis diante disso tudo, por que insistir
nas refonnas? Primeiro, porque não há nada a perder. Suponhamos que se abandonem as reformas
agora, o que se faria no lugar delas? Segundo, porque dificuldades não são impossibilidades. Uma
ofensiva política bem programada e uma boa coor-
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denação do Governo em relação ao conteúdo final
das emendas - coorclenação e ofensiva que estão
faltando - poderiam, e estou convencido, produzir
resultados positivos. f'ir1alrriente, a insistência na votação das reformas pOderá eVitar-danos às boas expectativas dos agêntês económicos nacionais e,
principalmente, internacionais, no momento em que
mais precisamos delas, face à evolução, infelizmente, pouco brilhante
nosso Balanço de Pagamentos.

do

Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE-(Gerafdo Melo).:... Voltamos à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB-PB. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sf-!s e
Srs. Senadores, venho à tribuna nesta tarde para fazer um registro que me parece inadiável. Minha longa vida partamentar, com dois mandatos na Assembléia Legislativa do meu Estado, quatro mandatos na
Câmara dos Deputados e já no terceiro mandato no
Senado Federal, pennite-me dizer que sou, hoje, o
decano deste Congresso. E lamento, profundamente, que as proposições de iniciativa dos Srs. Senadores e Deputados, de modo geral, não tenham o andamento regimental previsto. Estamos, aos poucos,
transfonnando o Congresso Nacional, mais exatamente a Câmara e o Senado, em um Poder Legislativo mais voltado para deliberar as iniciativas do Poder Executivo. Quando chega aqui um projeto do Poder Executivo, muitãs vezes até copiando projeto de
Senadores e Deputados, é aprovado celeremente.
Quando não acontece o pior, Sr. Presidente. Às vezes, as matérias de projetes de nossa autoria passam a ser conteúdo-a!~ de Medidas Provisórias..
:::...

...

Sr. Presidente, quero lavrar o meu protesto
diante desse fato, como ex-Presidente do Congresso Nacional duas vezes, corno Líder da Oposição e
do Senado seis vezes, e provar claramente o que
estou dizendo. Corileço por referir-me às Propostas
de Emenda Constitucional, uma de minha autoria e
--~lfl!;l do Senador Ney Suassuna, apresentadas há
·mais de ·um ano, que estão .ainda na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania e que regulam a
elaboração da lei orçamentária, com vistas a estabelecer que elas terão de ser votadas no prazo certo,
isto é, até o final de cada sessão legislativa' Na proposta que fiz, estabeleço a mesma regra da Constituição de 1946: se por acaso a proposta não for votada até 15 de dezembro de cada sessão legislativa,

o Orçamento do exercício anterior será prorrogado
para o seguinte, como forma de p~essionar o Congresso Nacional e o Poder Executivo a votarmos,
aqui, na devida urgência, uma matéria de transcendental importância para a vida nacional, como é a
Lei de Meios.
Neste momento, essas PECs estão com o
novo Relator, Senador Lúcio Alcântara. E eu faria
um apelo desta tribuna a S. Ex-, no sentido de abreviar seu parecer na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, porque, ao contrário dos projetas de
lei, as Propostas de Emenda Constitucional não podem vir a Plenário sem parecer. Por isso, teremos
que aguardar a decisão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.
No que tange aos projetos de lei, Sr. Presidente, vou referir-me somente a alguns. Lembro-me
bem de que, na Assembléia Nacional Constituinte de
1987 a 1988, o saudoso Senador Antônio Mariz, depois saudoso Governador do meu Estado, apresentou emenda, posteriormente aprovada, que estabeleceu a criação do chamado Imposto sobre Grandes
Fortunas. Pois bem, no Senado, o autor do projeto
que regulamenta esse dispositivo constitucional não
foi outro senão o então Senador Fernando Henrique
Cardoso, hoje Presidente da República. O projeto
sobre grandes fortunas foi aprovado nesta Casa por
unanimidade, de certa maneira dentro de um critério
de urgência, ·mas está há anos na Câmara dos Deputados sem caminhar. Não sei o que acontece. Inclusive, já tive. informações de que várias tentativas
de pedidos de urgência foram denegados.
No momento em que ·temos um défiCit fiscal
comprovado e em que o Governo Federal recorre,
mais urna vez, a pedido de prorrogação do Fundo de
Estabilização Fiscal, que retira dinheiro do Fundo de
Participação dos Estados e Municfpios, para socor- _
rer as combalidãs finanÇas naci?r.ais, por que a área
econômica do Governo, o Sr. Ministro Pedro Malan à
frente, não se volta para a Câmara dos Deputados,
por intermédio das Lideranças do Goyerno e dos
Partidos aliados e soriCita que votem, em urgência,
esse projeto de lei do ex-Senador Fernando Henrique Cardoso, hoje Presidente da República, que jnstitui o Imposto sobre Grandes Fortunas? Pelo que
sei, esse imposto arrecadado daria alguns bilhões de
reais ao Governo Federal, que, inclusive, ultimamente,
teve que recorrer ao CPMF para socorrer em parte as
despesas com o SUS, do Ministério da Saúde.
Está também na Câmara dos Deputados um
importante projeto da Oposição de autoria do nobre
Líder e Senador Eduardo Suplicy, que já foi aprova-

do no Senado por unanimidade e que dispõe sobre a
renda mfnima dos trabalhadores. Também essa proposição não foi objeto até hoje de apreciação pela
Câmara dos Deputados. Ninguém exige que a Câmara vote a favor, mas que tome uma.deliberação, a
fim de que o processo legislativo
prosseguir.
Está também, na Câmara dos Deputados, o
projeto de lei complementar que estabelece a participação dos trabalhadores na gestão e nos lucros das
empresas.

-Põ$sa

Sr. Presidente, quando eu era Deputado Federal, já acompanhava a tramitação desse projeto. Eu
mesmo fui, várias vezes, autor de projetas sobre a
participação dos trabalhadores na gestão e nos lucros das empresas - dispositivo constitucional desde
1946. Entretanto, forças ocultas não permitem que
essa proposição ande, sobretudo num País corno o
nosso, com difiCuldades na distribuição de renda. O
Brasil é considerado pela ONU corno um dos pafses
de renda per capita menor do mundo; a nossa distribuição de renda, Sr. Presidente, é das mais injustas
no Terceiro Mundo e em todo o mundo civirlzado.
P.ortanto, nada mais oportuno do que essa participação na gestão dos lucros das empresas, para que,
ao lado do salário que ganham, os trabalhadores
também passem a ter alguma fatia na participação
dos lucros. O capital é remunerado por meio do lucro
que só existe graças ao esforço do trabalhador.
Também se encontram na Câmara dos Deputados, outros projetas de minha autoria, Sr. Presidente. O que dispõe 'sobre a preferência, para aplicação no·Nordeste, dos títulos de_conversão da dfvida externa foi aprovado por unanimidade no Senado, com uma emenda que contempla a Região Nor·
·te; tramita na Câmara há quase dois anos e ainda
não recebeu parecer da última comissão, cujo relator
é o Deputado Manoel de Castro :].<'t PFL da. Bahia,
com quem conversei várias vezes, e que ainda não
proferiu seu voto sobre a matéria. Faço um apelo a
S.· ex- e à Câmara dos Deputados para que esse
projeto ande, para que tenhamos uma decisão; .Essa
matéria é de fundamental importância para o desenvolvimento das regiões Nordeste e Norte, e. não. é
por ser um projeto de minha autoria. Espero. que a
comissão competente da Câmara chame o Dr. Leonildes Alves dos Santos Filho, Superintendente Ad·
junto da Sudene- piauiense ilustre, V. Ex!' conhece
-, para depOr. Ele dirá que há disponíveis hoje cerca
de US$8 bilhões para, de imediato, atender a esse
programa, sem nenhum efeito de caráter inflacionário. Diz-se que a conversão de títulos da dívida extema é inflacionária. Em absoluto. A dívida externa,

---
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se for convertida, vem para o País criar riquezas,
contribuir para instalar fábricas, criar empregos, criar
renda e, portanto, aumentar a produção nacional e
fazer crescer a nossa economia, num momento em
que estamos em grandes dificuldades, inclusive sob
nova ameaça de séria recessão neste, País.
O meu outro projeto que está' tramitando na
Câmara dos Deputados prevê subsídios aos juros
de empréstimos agrícolas dos pequenos produtores
e das cooperativas agrícolas localizadas no semi-árido nordestino. Não se pode admitir, Sr. Presidentee o Senado Federal acolheu a minha proposta-, que
se pague no Nordeste, sobretudo no semi-árido,
uma região sujeita às intempéries da natureza, como
V. Exª conhece, os mesmos juros praticados no restante do País. Mas, apesar de o projeto ter sido
aprovado nesta Casa, até hoje ele não foi votado na
Câmara dos Deputados. Se não me engano, não há
sequer parecer da Comissão.
Por último, desejo falar sobre projeto de lei de
minha autoria que cria a Zona Franca de Cabedelo,
na Paraíba Sabe V. Exª que, no Norte, a partir da
Zona Franca de Manaus, já há funcionando cerca de
quatro ou cinco zonas francas e, no Nordeste, não
temos nenhuma. A Sudene, por meio de um documento que está circulando em todo o Brasil, estabeleceu que as Zonas Francas, ao lado das ZPEs também abandonadas -, seriam dois instrumentos
fundamentais para o desenvolvimento regional do
Nordeste.
Sr. Presidente, fica, portanto, o meu grito, o grito de um Parlamentar antigo, experiente, que está
profundamente decepcionado com o rnara.Smo P?T
que passamos, neste· momento, no CongreSso _Nacional, em relação às iniciativas dos Srs. Senadores
e dos Srs. Dep_utados. Não é. ·possível que transformemos as duas Casas do COng~ em um Poder
Legislativo para servir apenas ao 'senhor Presidente
da República, ao Poder Executivo. Vamos cuidar,
também, das iniciativas que nos dizem respeito. Estamos, · riá Câmara' dos Deputados, cOmo reP~
sentantes do povo;'no Senado-Federal, corri<) reprÉisentantes dos Estados para· garantir· o equilíbrio da
Federação.
·'
·
·
··

.

.

.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Durante o discurso do Sr. Humberto
Lucena, o Sr. Geraldo Melo, 12 V~ee-Presiden
te, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. L1Jcídio Porteffa, 4~> Secretário.
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella} - Concedo a palavra à Senadora Emília Fernandes.
A SA. EMÍLIA FERNANDES (PTB-RS. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) - Sr. Presidente, Sr!'s. e Srs. Senadores, nesta
última sexta-feira, dia 23 de maio, em Porto Alegrê,estiveram reunidos prefeitos gaúchos, convocados
pela sua entidade máxima, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul - Famurs. ocasião em que elegeram o seu novo presidente, o Sr. Cfovis--Assmann, Prefeito do Município
de Feliz, bem como a nova diretoria, para a qual
gostaríamos, neste início de pronunciamento, de enviar os nossos cumprimentos, parabenizando pela
eleição e desejando êxito à frente dessa entidade,
respeitada no Estado do Rio Grande do Sul e no
Brasil.
O Presidente Clovis Assmann substitui o administrador anterior, o Sr. Paulo Ziulkowski, de ativa e
destacada atuação na defesa dos interesses dos
Municípios.
Além de cumprir com as formalidades regimentais, de grande importância para o avanço da organização e da democracia no País, os prefeitos de todo
o Rio Grande do Sul, mais urna vez, debateram os
problemas vividos pelas suas· administrações, em
vários aspectos, mas especialmente as dificuldades
verificadas em relação às questões com a União, envolvendo, em particular, o repasse de recursos públicos.
Nesses ·últimos meses, o ·grave problema da
dívida dos Municípios· com o ·INSS e o FGTS, qOê
resultou na retençãO ·dos recursos do Fundo de Par"tiéipaçãó dos Municípios, propiciou urna ampla inobilização nacional, com vistas a corrigir o quadro exis.tente que tei'!Tlinou por inviabilizar, em várias regiões ·
do País, a prestação dos serviços públicos devido'S'
· pelas administrações municipais às suas comunida·des.
: . . Assim t:omo em outras regiões,

em nosso Es-

"tàao; o' Rio Grande~ do Sul, foram desenvolvidas·di-

·._;eirsas "iniciativas na busea' dê urna solução para 'o
problema,' que incluíram a· vinda de repre·sentante5
··da Famurs a Brasma, audiênciàs nos Ministérios, diversas reuniões da Bancada Federal que, por sugestão nossa, criou uma Comissão Especial para tratar
do assunto, bem como a realização de audiência pública da Bancada Federal, em Porto Alegre, na Assembléia Legislativa daquele · Estado,· com representantes das administrações municipais e de outros
·
segmentos da sociedade gaúcha.
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Diante da intensa mobilização de vários Parlamentares de muitas regiões do Brasil, Sr. Presidente, o Executivo Federal terminou por editar a Medida
Provisória n2 1.571, em 02/04/97, que, se não resolve integralmente, alivia um pouco .o problema, ao
permitir o parcelamento de dívidas ,de Municípios e
Estados para com o INSS, em um prazo mínimo de
96 meses e máximo de 20 anos, atingindo mais de
3.500 Municípios do Brasil que devem cerca de
R$4,7 bilhões de impostos, segundo cálculos do Ministério da Previdência Social.
Essa solução implica o desconto de um percentual de 4% do Fundo de Participação dos Estados - FPE, e de 9% do Fundo de Participação dos
Municípios - FPM, sendo que os 1.000 Municípios
mais pobres pagarão 3% da cota ·do FPM, mensalmente, enquanto os 1.000 municípios seguintes, segundo o mesmo critério, sofrerão desconto de 6"k
dos respectivos Fundos de Participação.
A medida provisória editada pelo Executivo ainda reduz as multas por atraso nas contribuições do
Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) para Estados e Municípios, de 10% para 4%, nos casos em
que o pagamento for espontâneo, e de 60% para
40%, quando a cobrança for judicial.

-,......

vestir na produção e de atender às necessidades so·
ciais do País, corno educação, saúde e outros servi·

ços.
Os meios de comunicação estão alertando, Sr.
J?Jt16itlente, St45 e Srs. Senadores. O jornal O Globo
recentemente alertou que o Governo quer estender
o FEF até 1999, para obter recursos de R$6 bilhões
anuais. E ainda, que o Ministro Kandir afirma que,
enquanto as reformas constitucionais não tramitam
no .Congresso e as que tramitam no Congresso não
forem aprovadas e produzirem efeitos no fluxo de
despesas, o Governo tem que recorrer a instrumentos provisórios no sentido de controlar o déficit fiscal.
O Jornal de Brasma traz matéria no mesmo
sentido, dizendo que o Governo admite que Estados
e Municípios perdem com o Fundo de Estabilização
Fiscal e também que o Secretário Executivo do Ministério da Fazenda, Sr. Pedro Parente, reconheceu
inclusive, numa reunião pública, que a prorrogação
do Fundo de Estabilização Fiscal vai gerar perdas
para os Estados e Municípios.
Também sabemos do prejuízo em relação ao
FAT- Fundo de Amparo ao Trabalhador. O próprio
Sr. Pedro Parente disse que os recursos do FAT que
vão para o Fundo de Estabilização Fiscal são uma
contnbuíção justa do trabalhador para o Plano Real.

Se esta medida contribuiu para produzir alguma melhoria para Estados e Municípios, Sr. Presidente, Srls e Srs. Senadores, outra questão, também envolvendo recursos públicos e, talvez, principalmente, o pacto federativo, está preocupando a todos neste momento, que é o debate em torno do
Fundo de Estabilização Fiscal, que, dependendo da
fonna como. se resolver, no âmbito do Congresso
Nacional, pÓderá anular as conquistas anteriormente
obtidas.
.
Criado em 1994, com o nome de Fundo Social
de Emergência - emergência CI\Je. aliás, já dura 3
anos e meio, e que teve o nome mudado porque,
realmente, não foi destinada para questões sociais!
- essa medida permite ao Governo ad"linistrar 20%
da arrecadação de impostos sem limites orçamentários, cujos recursos, até agora, pouco se sabe onde
foram apliCados, a não ser pelas denúncias. de utilização em fins nada consoantes com os objetivos
anunciados.

Digo isso tudo para que V. Ex-s possam fazer
uma reflexão e concluam se realmente o que está
posto, o que está sendo defendido pelo Governo, é o
que a sociedade brasileira, os Estados e os Municípios merecem.
Por outro lado, o Governo está fazendo essa
defesa, áiZendo que está preelSando dessa prorrogação, e a Frente Nacional dos Prefeitos, e não apenas as instituições estaduais, está afirmando que tal
~ida traz enormes prejufzos para Estados e Municípios, especialmente retirando-lhes, em todo o País,
recursos da ordem de R$2 bilhões, aproximadamente, atingindo todas as regiões do Brasil, ampliando,
ainda mais, as dificuldades das administrações sobrecarregadas pela transferência de responsabilidades sem a correspondente contrapartida dos recursos necessários · para fazer frente às demandas,
cada vez mais crescentes.

Agora, Sr. Presidente, pela nova emenda constitucional, o Governo defende a extensão do prazo
de vigência do Fundo, que vence em 30 de junho
deste ano, para dezembro de 1999, sob o argumento de que, sem isso, o Executivo seria prejudicado
em sua capacidade de enfrentar o déficit público, in-

A SRA. EMfLJA FERNANDES - Co(ll prazer,
nobre Senador Ademir Andrade.

O Sr. Ademlr Àndrade - V. Ex& concede-me
um aparte, nobre Senadora?

O Sr. Ademir Andrade - Essa vontade do Governo já dura qua~ quatro anos. Primeiro foi criado
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o Fundo de Emergência, depois transformado em
Fundo de Estabilização Rscal. Quando ó Fundo Social de Emergência foi prorrogado, ele se transformou em Fundo de Estabilização Rscal. Chamamos a atenção do Senado, no momento da votação da Emenda Constitucional que a(1erava o Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, e
trouxemos a esta Casa um balanço, uma análise
do prejuízo que os Municípios e Estados brasileiros estavam tendo com a ânsia do Governo Federal de centralizar recursos e, portanto, centralizar
poder. Quem sabe depois ele passe a fazer favores políticos a um e a outro, o que condenamos no
passado, inclusive o próprio Presidente da República condenou, quando era apenas Senador. Hoje
Sua Excelência faz questão da prorrogar novamente esse Fundo por mais dois ano e meio, ele já
havia sido prorrogado até 30 de junho deste ano.
Penso que dessa vez será diferente, não conseguirá essa prorrogação com a facilidade que conseguiu de vezes passadas. Hoje percebo uma mobilização nacional contra a prorrogação desse
Fundo. Até o PT e as Prefeituras do PT, que em
determinado momento não tiveram grande interferência nesse movimento, questionam e saem à
luta contra a prorrogação do Fundo de Estabilização Rscal. Isso é realmente um absurdo, é algo
que não podemos aceitar. Não apenas as prefeituras como as regiões estão perdendo. A Região
Norte perdeu recursos do FNO, que é o Fundo de
Desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e
Centro-Oeste, que nós colocamos nas Constituição. Também 20% do FNO é tirado. Tudo isso é
prejufzo que se soma, e o Governo usa esse dinheiro para fazer o que quer. Ele desvincula recursos das receitas que existem na Constituição para
aplicá-los a seu livre arbftrio, o que considero verdadeiro crime. Estou feliz de ver qye as prefeituras
estão se conscientizando, estão pressionado. As
associações de prefeitos de todo o Brasil estão se
manifestando contra isso. Espero que o~ Deputados Federais e os Senadores não se curvem; mais
uma vez, à determinação do Palácio do Planalto. É
preciSo não só que eles não se curvem, mas também que se manifestem, se posicionem e não permitam, em nenhuma hipótese, que esse Fundo
seja prorrogado, como deseja o Presidente da República.
A SRA. EMfUA FERNANDES - Agradeço o
aparte de V. Ex".

É exatamente nesse sentido que estamos fazendo o nosso pronunciamento. Mostramos que não
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somos nós, não é a Oposição, não é urna meia dúzia de parlamentares que está contra essa prorrogação.
Penso que já houve um período de experiência.
Em 1994, foi instituído esse Fundo. Já comprovamos
isso. Em todo o Brasil, há dados referentes a Estados
e Municípios, que comprovam as perdas ooorridas.
Portanto, não é algo que mereça ser prorrogada.
Reportamo-nos aos registres dos jornais, porque sabemos da seriedade com que a imprensa brasileira busca esclarecer e informar dados.
O Jornal do Brasil afirmou que:

"A maior perda, no entanto, é dos Estados e
Municípios. As regiões mais atingidas pelo FEF são
Norte e Nordeste. Entre os Estados dessas regiões,
os que mais perderam, em 96, foram a Bahia (148
milhões), Minas Gerais (143 milhões), São Paulo
(117 milhões) e Ceará (101 milhões)."
A Folha de S.Paulo registra que as Regiões
Norte e Nordeste são as que mais perdem. Inclusive,
são fornecidos dados deste ano. O Jornal do Brasil
publicou dados referentes à perda dos Estados no
ano de 1996. Agora, a Folha de S.Paulo traz dados
de previsão para 1997. É afirmado o seguinte:
"A região que mais perde com o FEF é
o Nordeste: R$ 485 milhões ou 44,"TO/o do total só no primeiro semestre deste ano.
A Bahia é o Estado mais prejudicado.
Deixará de receber 92,8 milhões: 46,6 milhões do Fundo de Participação dos Estados e
outros 46,2 milhões do· Fundo de Participação dos Municfpios.
O Estado de São Paulo e seus municfpios perdem 73,8 milhões: 4,9.millões do FundQ.de Parli!::iPação do Estado e 68,8 ~do
Fundo de ParticÇação dos Municfpios."
Sr. Presidente; Sr4s e Srs. Senadores, há um
outro dado importante, sobre o· qual devenios fazer
uma reflexão e do qual a sociedade deve tomar co- ·
nhecimento, principalmente os trabalhadores, para
dizer se concordam ou não: outro grande perdedor·
de recursos para o Fundo de Estabilização FISCal é o ,
Fundo de Amparo ao Trabalhador. A apropriação, ·
pelo Governo, de 20% das receitas do PIS/Pasep, ·
além do PIS recolhido pelas instituições financeiras,
retirou do FAT, em 1996, R$1,7 bilhão.
Portanto, ao retirar recursos do FAT(Fundo de·
Amparo ao Trabalhador), na ordem de R$2,2 bilhões
previsão para 1997, o Fundo de Estabilização Rscal
compromete parte do orçamento dessa área, desti-
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nado a financiar os programas de seguro desemprego, abono salarial e geração de emprego e renda, o
que - faço aqui um alerta! - deveria merecer a atenção especial, bem como a mobilização dos dirigentes sindicais do País.
...
Em meu Estado, por exemplo, o; Rio Grande do
Sul, os municípios enfrentam grandes obstáculos em
conseqilência das dificuldades impostas pela atual
política econômica, que tem prejudicado a agricultura, provocando falência no comércio em geral e o
desemprego crescente, acarretando queda na arrecadação, além de, neste momento, cerca de 180 comunidades de nosso Estado estarem em situação
profundamente agravada por uma das maiores estiagens já registradas na nossa história recente.
A aprovação do Fundo de Estabilização Fiscal
aumentaria as dificuldades para o Rio Grande do
Sul, pois provocaria um corte de cerca de R$23 milhões no Fundo de Participação do Estado e de
R$72 milhões no Fundo de Participação dos Municípios, recursos que, certamente, farão faHa para as
administrações municipais responderem às demandas das comunidades, particularmente na área sociaL
Se o Governo afirma, até mesmo em sua cartilha sobre o assunto, que se toma impossível promover o crescimento do País sem tais recursos disponíveis, o que dizer dos·municípios que, sem o mesmo
poder de manipulação financeira, estão sendo obrigados a responder cada vez mais por iniciativas que
deveriam estar melhor distribuldas entre as diversas
instâncias dos poderes exOOutivos do Pa~s.
É incompreensível, portanto, que o Governo
Federal, diante da situação atual,· pretenda resolver
desta forma seus problemas de caixa, através da penalização dos Estados e 6of Municlpios, levando
adiante um ·processo de distõrção ~o sistema federativo, cujas c;:onseqOências, certamente nefastas, não
interessam a nenhuma das regiões do Brasil nem ao
conjunto da ~ação brasileira
I

Sr. Presidente, é difícil explicar à 'sociedade
que o mesmo Executivo que hoje quer cortar recursos dos Es~dos e ·dos. Municípios, com prejuízos
para as suas. populações, transferiu para o sistema
financeiro, há pouco tempo, mais de R$30 bilhões e
que também impôs um novo imposto, a Contribuição
sobre Movimentação Rnanceira (CPMF), a título de
arrecadar os .recursos necessários para solucionar o
caos da saúde pública do Pais.
Por outro lado, também é frágil o argumento
que tenta culpar o aumento das despesas de custeio

da administração pelo aumento do déficit público
quando, na verdade, isso tem muito mais a ver com
as aHas taxas de _juros, que têm fe_ito o Governo
comprometer, a cada novo orçamento, volumes
cada vez maiores de recursos, destinados a sustentar a ciranda das dívidas interna e externa, agravadas pela atual política de cobrir o rombo das contas
externas com capital especulativo.
Exemplo disso é o fato de o Governo, em
1996, ter retido cerca de R$3,4 bilhões pertencentes
ao FAT, aos Estados e aos Municípios e, mesmo assim, não ter evitado um déficit de 15 bilhões em suas
contas, que, aliás, vêm tendo desempenho negativo
desde 1994, em clara demonstração de que o Fundo
de Estabilização Fiscal não é, definitivamente, a solução para o equilíbrio das contas federais.
A mesma situação se verifica com o crescimento do País, quando, apesar de mais de três anos
de existência desse Fundo, o Brasil corre o risco de,
neste ano, apresentar um crescimento de 1o/o ou
1,5% do Produto Interno Bruto (PIB), de acordo com
expectativa do próprio IBGE, bem inferior à taxa de
4% prevista pelo Governo e indicadora de maiores
difiCuldades ainda para Estados e Municípios, anteparos imediatos da crise e do clamor dos cidadãos.
O que o Brasil precisa, e disso não se fala, é
de uma reforma tributária, que promova as mudanças necessárias, resuitando em justiça fiSCal, aumento da arrecadação e correta redistnbuição dos
recursos, com respeito .ao pacto federativo e aos interesses da maioria da população brasileira, ainda
muito pouco respeitada em seus direitos de contribuinte.,

É importante, portanto, neste momento, que os
debates em tomo da emenda que prorroga o Fundo
de Estabilização Rscal, já alvo de diversas audiências públicas no Congresso Nacional, sejam intensificados, para que, diante do conflito de interesses
verificado, se busque uma solução negociada para o
problema, alguma coisa que realmente venha ao encontro dos interesses dos Estados e Municípios.
Aqui quero registrar e cumprimentar o Senador
Cartos Patroclnio, pelo seminárió ·que está promovendo - como presidente de uma comissão especial
que trata do endividamento de Estados e Municípios
- no Senado Federal, hoje e amanhã, para abordar
vários temas relacionados aos Estados e Municfpios.
Só com um amplo debate amplo é que poderemos
eriCOntrar alternativas.

O debate sobre o assunto certamente vai levantar sugestões, vai buscar aHemativas e vai mos-
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trar mais claramente as conseqüências dessa medida que o Governo quer prorrogar. Esse debate não
deve ser realizado sob qualquer tipo de pressão, imposição ou balizamento do Executivo, como aquele
recentemente feito, onde o Governo informa que
pretende vincular a liberação de parte dos recursos
orçamentários à aprovação do Fundo de Estabilização Rscal.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, eu tenho um vínculo muito próximo com as questões municipalistas, pois até há pouco tempo eu era vereadora no Estado do Rio Grande do Sul. Vim para o
Senado da República em 1994, interrompendo meu
terceiro mandato como vereadora. Portanto, sei dos
problemas e das dificuldades dos Municípios, com
seus Poderes Executivo e Legislativo, para atender
às expectativas e resolver as grandes dificuldades
que as comunidades apresentam, principalmente as
mais pobres e desassistidas.
O Congresso Nacional está diante de um desafio: ou reage diante de suas prerrogativas e diante
do clamor nacional, pondo fim a essa liberação de
recursos extra-orçamentários para o Poder Executivo, que traz prejuízos comprovados numericamente,
ou mais uma vez vamos esquecer que representamos o Brasil como um todo, porque temos
compromisso de garantir a sobrevivência e condições dignas para nossos Municípios e seus administradores.
Era esse o registro que queria fazer, conclarnando o Senado à reflexão e ao debate desta questão e da possibilidade da prorrogação do Fundo de
Estabilização Rscal, que o Governo deseja.
Obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao Senador Gilvam ~orges. (Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ramez Tebel
(Pausa.)
Concedo a palavra ao Senador Ademir Andra-

de.
O SR. ADEMIR ANDRADE (Bioco/PSB·PA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente,
Sr«s e Srs. Senadores, chamo a atenção desta Casa
para colocar em discussão o desinteresse com que
é tratada a cuHura em nosso Pais.
Não se percebe, por parte do Governo Federal,
um mínimo empenho em viabilizar programas de
apoio à produção cuHural que valorizem e que dêem
importância às ~ersas formas de manifestação ar-
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tísticas que caracterizam o universalismo cuHural do
nosso Brasil.
Com invulgar frustração, o que se vê é o mais
completo abandono e esvaziamento de importantes
setores da atividades ligadas à cuHura, como é o
caso principalmente da produção cinematográfica.
Há décadas que se assiste ao desmantelamento sistemático do cinema nacional, que outrora foi
motivo de orgulho e reconhecimento internacional,
com nomes como o de Anselmo Duarte, imortalizado
com o seu "Pagador de Promessas• - premiado no
Festival Internacional de Cinema de Cannes em
1963 com a "Palma de Ouro· -, Nelson Rodrigues,
Glauber Rocha, Oscarito, Grande Otelo, Nelson Pereira dos Santos e tantos outros artistas de destaque
na produção cinematográfica brasileira.
A crise do cinema brasileiro mexe até mesmo
com o patrimônio e a memória artfstica do nosso
País, e isso não podemos aceitar passivamente.
Cito o exemplo do que está ocorrendo em Belém, capital do Pará, que se orgulha de possuir a
mais antiga sala de exibição cinematográfica de todo
o Brasil, que é o Cinema Olímpia, inaugurado no infcio do século.
No úHirno domingo, 25 de maio, um dos mais
antigos cinemas da cidade e mesmo do Pafs, o Cine
Palácio, inaugurado em 1959 pela empresa paraense Cinemas e Teatros Palácio S/A, para ser, à época, o mais moderno cinema do Pafs, com central de
ar-condicionado, platéia e mezanino com poHronas
estofadas, projetares e equipamentos de som de úHima geração, fechou definitivamente suas portas,
para tristeza de todos os paraenses.
Especula-se que tenha sido vendido pelo Grupo Severiano Ribeiro, que adquiriu suas.a.ções no final dos anos 70, para a Igreja Universal do Reino de
Deus, em um pacote que envolve também outros cinemas, como o Cine Diogo, de Fortaleza, o Cine
Moderno, em Recife, e até mesmo uma sala de projeções do grupo Severiano Ribeiro aqui em Brasnia.
Evidentemente, não se pode questionar a venda desses estabelecimentos sob a ótica comercial,
muito menos a natureza de sua utilização daqui por
diante. Quem dera a Igreja Universal do Reino de
Deus procurasse construir os seus próprios templos
e não se aproveitasse da situação de crise de um
setor tão· importante para a nossa cuHura como são
as salas de projeção em nosso País! O que se discute é o fato de q.ue o fechamento dessas salas de
exibição empObrece o meio artístico-cultur!il do nos-
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so País e reflete, de modo inequívoco, a crise por
que passa o mercado cinematográfico nacional.

que permitam a superação das dificuldades que já
se arrastam há décadas.

É curioso notar que, em muitos países, a produção cinematográftca é um negócio que apresenta
"'!'esultados financeiros sempre expressivos, principalmente nos Estados Unidos e em yários países da
Europa. E isso ocorre, com certeza, porque nesses
países existem políticas definidas de apoio e incentivo a essa forma de manifestação artística
A partir dessas constatações nos questionamos: por que será que no nosso País não existe nenhum interesse em se promover a cultura através
das suas mais variadas manifestações, entre elas o
cinema, de modo a que se preservem nossos valores artísticos e até mesmo o mercado cinematográfico nacional, tomando-o competitivo e comercialmente rentável? Até quando vamos ter que conviver com
o desmantelamento de uma das mais expressivas
formas de manifestação da nossa cultura?

Estou certo de que a revitalização do cinema
nacional será salutar não somente sob o aspecto
cultural e artístico, mas também sob o ponto de vista
da geração de novos empregos e especialização da
mão-de-obra ligada ao setor, já que as produções cinematográficas, direta ou indiretamente, envolvem
sempre um expressivo número de profissionais das
mais diversas áreas.

Creio que compete a este Parlamento, dentre
tantas responsabilidades que lhe são atribuídas, propor urna discussão objetivamente direcionada para a
questão do cinema nacional.
Penso ser possível, ainda, evitar que a crise da
produção cinematográfica brasileira e mesmo a falta
de competitividade do mercado nacional com relação à produção estrangeira seja responsável pelo fechamento de outras salas de exibição, a exemplo do
que ocorreu no último domingo com o Cinema Palácio, em Belém.
Não podemos nos limitar, Sr. Presidente, Sr4s
e Srs. Senadores, a pensar na arte cinematográfica
resumida apenas como forma de entretenimento e
diversão. Muito além disso, vai seu alcance pedagógico e a formação cultural que a chamada 'sétima
arte' possibilita. •
·

~nsina

Eu diria que o cinema hoje
mais do que
os livros. Às vezes, em duas horas de detenninada
projeção, vemos o desenrolar da vida de três, quatro
gerações, o que é extremamente importànte na nossa cultura, incluindo af filmes históricos e tantos outros. Por isso mesmo é imprescindível que se amplie
o debate em tomo desse assunto.
Gostaria, inclusive, de sugerir ao nobre Senador Artur da Távola, Presidente da Comissão de
Educação deste Senado, que viabilize, no âmbito da
Comissão que tão dignamente conduz, o aprofundamento das discussões aqui superficialmente abordadas sobre a crise do cinema nacional, buscando,
principalmente, alicerçar mecanismos institucionais

Todos nós, Sr. Presidente, estamos a lamentar. Há uma tristeza e uma consternação geral em
nosso Estado e na nossa capital pelo fechamento de
uma casa de projeção que tem mais de 40 anos. Todos nos acostumamos, ao longo da nossa vida, a
nela estar presentes, no centro da cidade, na avenida mais importante de Belém. Perder essa casa de
projeção é um fato que nos gera imensa tristeza.
Lamento que o Secretário de Cultura do Governo do Estado do Pará e o próprio Governador Almir
Gabriel não tenham se antecipado a fato tão grave
para todos nós e não tenha buscado uma providência, uma fonna de negociação e entendimento que
evitasse o fechamento do Cinema Palácio, o mais
querido e estimado por toda a famnia paraense.

É extremamente lamentável - repito. Eu, como
Governador ao Estado, jamais deixãlia que tal coisa
acontecesse. É urna pena que o Governador esteja
insensível a um fato dessa natureza.
Muito obrigado. •

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - O Sr.
Senador José Agripino encaminhou à Mesa Projeto
de Lei que acrescenta dispositivos à Lei Complementar n2 64, de 18 de maio de 1990, matéria correlata à versada na Proposta de Emenda à Constituição n2 4, de 1997, em tramitação no Senado Federal.
Tratando o Projeto de regulamentação de matéria ainda em estudo nesta Casa, não tendo, por
conseguinte, sua tramitação finalizada no Congresso
Nacional, a Presidência irá encaminhá-lo à Secretaria-Geral da Mesa, para somente dar início a sua tramitação quando promulgada a Emenda Constitucional respectiva.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Os
Srs. Senadores Emandes Amorim e Lúcio Alcântara
enviaram discursos à Mesa para serem publicados
na forma do disposto no art. 203 do Regimento Interno.
S. Ex% serão atendidos.
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O SR. ERNANDES AMORIM (PPB·RO) - Sr.
Presidente, S~ e Srs. Senadores, o Poder Judiciário do Estado de Rondônia está fechando o cerco
em tomo de responsáveis por atos de corrupção no
Governo Valdir Raupp, determinando a prisão de todos os envoMdos nos fatos criminosos apurados e
comprovados.
'
Em regime político como o nosso não há como
distinguir-se o Governo do Chefe de Governo.
Portanto, não há como não responsabilizar o
Governador Valdir Raupp pelos atos de corrupção
ocorridos em seu governo, até porque nenhum in·
quérito administrativo foi, pelo mesmo, determinado
para apurar os desvios de finalidade e a malversação de recursos públicos que com freqüência contaminam a sua administração.
O estado de corrupção instalado em Rondônia
saiu das suas fronteiras e repercutem em pratica·
mente todos os Gabinetes do Governo Federal, do
Poder Legislativo e do Tribunal de Contas da União.
Na minha última estada em Rondônia, participando de reunião com mais de 200 vereadores, em
Ouro Preto D'Oeste, para demonstrar a proporção
de corrupção do Governo Raupp, informei-lhes, inclusive, do espanto do Senhor Presidente do Sena·
do Federal com os fatos delituosos que freqüentam
a Administração Estadual, no sentido de caracterizar
a repercussão, no Pais, das desonestidades pratica·
das e, felizmente, já apuradas pela Justiça do Estado.
A minha intenção foi demonstrar que o Governo Raupp perdeu a confiança e a credibilidade, a nível federal, fato que, com certeza, está criando dificuldades para um maior apoio do Governo Federal
ao Estado de Rondônia.
O Governo Raupp está contaminado e, com
isto, a população de Rondônia PfriUdicada não somente por um mau Governo, como pela quantidade
significativa de dinheiro público ilicitamente desviado.
l
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como eu, porque os fatos de corÍupção provados e
comprovados já são do domínio público em Rondônia e aqui em Brasília, pelos menos.
Era o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. LÚCIO ALCÂNTARA (PSDBCE)- Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, o Jomal do Brasil do dia 18 de maio publica importante matéria sobre remédios que evitam a evolução da AIOS, destacando o caso de uma paciente de 30 anos, que está
usando o chamado coquetel de remédios e aluaimente leva uma vida praticamente normal, traba·
lhando, estudando, fazendo exercícios físicos, ganhando peso e não tendo efeitos colaterais negativos provenientes dos medicamentos.
Trata-se de mais uma notícia aMssareira, que

se soma a diversos casos semelhantes, em que pacientes apresentam grandes melhoras em decorrência dos novos medicamentos, fazendo com que a
AIOS já possa ser enquadrada quase como uma
doença crônica, controlável por meio de acompanhamento médico adequado e utilização continua de
medicamentos específicos.
A mesma matéria do Jornal do Brasil noticia
que houve uma queda de vinte e oito por cento no
número de mortes na cidade de l?ão Paulo, comparando-se o primeiro semestre de 1996 com igual período de 1997.
Como afirmou o 'Coordenador do Programa
de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIOS
do Ministério da Saúde, doutor Pedro Chequer:
"isso significa que o portador do vírus vive mais e
melhor. Também continua no mercado de trabalho, o que é ótimo, já que a maior parte dos infectados é jovem•.
Pessoalmente, como médico e cidadão preocupado com os graves problemas de saúde pública de
nosso País, a notícia de avanços no tratamento da
AIOS é motivo de satisfação pessoal, nessa luta que
empreendo desde os tempos em que exerci o cargo
de Secretário de Saúde do Estado do Ceará.

Apenas em 2 casos de corrupção comprovados - o escândalo da CERON e o escândalo da
Campanha Preventiva contra a AIOS - o peculato
praticado totaliza acima de R$ 2,5 milhões, os quais
se empregados em favor da população viabilizariam
serviços públicos melhores que a mesma reclama,
na área da saúde, da segurança pública, dentre outras.

Maior satisfação teria se já houvesse sido descoberta uma vacina contra a AIOS, o que ainda parece ser urna meta distante, um grande desafio a ser
enfrentado por cientistas, pesquisadores e autoridades públicas. ·

Não adianta o Governador Valdir Raupp vir a
Brasília tentar 'tapar o sol com a peneira', dizendose vítima de intrigas de seus adversários políticos,

Para nós é importante que o caminho adequado esteja sendo trilhado, que medidas de apoio aos
_pªcien!E!s:_es!ejam sendo adotadas e que o nosso
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País esteja corretamente integrado nessa difícil luta
contra a AIOS.

de, apenas metade das pessoas continuam vivas, o
que significa uma taxa de mortalidade altíssima

Tudo isso está em consonância com uma das
decisões mais importantes já adotadas pelo Congresso Nacional, no campo social, n~ área médica e
no apoio à pessoa humana.
Um dos projetas de lei de maior mérito social e
humano já apresentados nesta Casa é o que trata
da distribuição gratuita de medicamentos aos portadores do vírus de imunodeficiência humana (HIV} e
doentes de AIOS.

Por isso mesmo, não nos podemos descuidar
em relação aos efeitos deletérios da AIOS, imaginando que os novos medicamentos já resolveram o
assunto.

Trata-se do Projeto de Lei do Senado n§ 158,
de 1996, hoje transformado na Lei n§ 9.313, de 13
de novembro de 1996, de autoria do eminente Senador José Samey, a quem presto minha homenagem
neste momento por verificar que sua iniciativa coloca
o Brasil na vanguarda dos países que enfrentam, de
maneira adequada, o problema da AIOS.
Tive o privilégio de ser escolhido relator desse
projeto, o que me deu a grande satisfação de realizar um trabalho em benefício direto da nossa sociedade, missão para a qual recebi a inestimável colaboração das principais lideranças desta Casa, que
conferiram prioridade na votação e aprovação do
projeto.
Os novos remédios já demonstram uma maior
esperança em evitar a evolução da doença. O chamado coquetel de medicamentos tem proporcionado a diversos pacientes levarem uma vida quase
normal, detendo o avanço do vírus no organismo.
O número de internações hospitalares decorrentes da AIOS também diminuiu em relação a 1996,
o que significa uma melhor qualidade de vida para
os portadores do HIV e menor pressão sobre o orçamento público.
Essas notícias são favorávkis, nos confortam,
atestam que estamos caminhando na direção correta, que o Senado Federal atuou corretamente aprovando o projeto de distribuição gratuita!de medicamentos, mas não podemos esquecer que ainda não
existe a cura da doença e que temos um longo caminho a percorrer nesse complexo processo contra um
vírus altamente mutável, que pode apresentar resistência aos atuais medicamentos.
Isso significa que estamos vencendo importantes batalhas; no entanto, ainda estamos longe de
vencermos essa guerra contra a AIOS.
Não podemos esquecer que, dos cento e três
mil casos de AIOS notificados no Ministério da Saú-

Além de nossas restrições orçamentárias, não
dispomos de uma estrutura administrativa e financeira que permita o fornecimento gratuito dos medicamentos a todos aqueles que neces_sitarn de assistência no tempo oportuno, na quàntidade e qualidade
necessária: ainda existem falhas e lacunaii! na distribuição dos medicamentos.
Sabemos que alguns pacientes são obrigados
a interromper o tratamento por falhas e dificuldades
na distribuição desses remédios, colocando em risco
suas vidas.
Como estamos tratando de uma questão de
vida ou morte, é grande nossa preocupação de que
haja maior investimento nesse setor, de que haja
maior dedicação, mais energia, mais determinação
das autoridades e de que maior prioridade seja concedida ao combate à AIOS.
Sr. Presidente, s..-s e Srs. Senadores:
O perigo continua existindo, principalmente
para um país pobre como o Brasil, que tem grandes
dificuldades para assegurar um padrão de atendimento adequado não -apenas para os portadores do
HIV, mas também para os portadores de outras
doenças mais fáceis de curar.
A discriminação contra os doentes continua
existindo, a taxa de mortalidade continua alta; não
podemos parar a luta; estamos enfrentando um vírus
que, mesmo quando não·· detectável no sangue, pode continuar presente no organismo, escondido
em alguns locais.
Não podemos esquecer que, ao longo da história, a humanidade tem enfrentado grandes crises, grandes convulsões e grandes epidemias,
muitas delas de proporções catastróficas, eliminando milhões de seres humanos, provocando seqüelas irreversíveis, destruindo cidades e populações inteiras.
Cólera, varíola, lepra, peste, tuberculose e,
mais recentemente, a síndrome da imunodeficiência adquirida (AIOS ou SIDA) têm colocado a espécie humana em grave perigo de um quase extermínio, o perigo de não subsistir.
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Muitas vezes a resposta da sociedade aos
doentes tem sido o isolamento, a discriminação e
o repúdio.
Isso é particularmente ~rdadeiro, infelizmente ainda continua sendo-;-ém relação jl AIOS, que
teve seus primeiros casos, no princípib da década
de 80, considerados como problemas exclusivos
de homossexuais, dependentes de drogas e marginais.
No Brasil havia grande dificuldade até mesmo
para se conseguir autorização das autoridades para
importação dos medicamentos necessários.
Somente quando o problema se transformou
numa verdadeira pandemia, diminuindo assim o desinteresse social e político pelo grave problema, as
coisas tomaram nova direção.
Até então, imaginava-se que se tratava de problema de competência quase exclusiva da área médica e das ciências biológicas, que teriam obrigação
de encontrar urna solução para o assunto.
Enquanto isso, já morreram, em decorrência da
AIOS, quatro milhões de pessoas em todo o mundo;
vinte milhões estão infectados, com a previsão de
que quarenta milhões ficarão infectados até o final
desta década, se forem mantidas as atuais tendências negativas.
Atualmente, existem quinze milhões de pessoas portadoras assintomáticas do HIV, dos quais
seis milhões de mulheres.
Há mais de um miJbão de crianças portadoras
do vírus, tal número podendo atingir cerca de cinco
milhões, no ano 2000, caso persista a atual tendência de crescimento desta pandemia.
O isolamento, a d~qriminação, o repúdio e,
algumas vezes, até a violência cqntra os doentes
nada resolve, a não ser agravar \tremendamente
um quadro social por si só complexo e grave, incompatível com os direitos humanos, com os
ideais de igualdade, liberdade, fratemida~. justiça
e respeito à pessoa humana. O tema direitos humanos efetivamente transcende as fronteiras particulares de qualquer povo, país ou nação para
constituir patrimônio jurídico de toda a humanidade, que deve procurar o bem comum de todos os
cidadãos do mundo.
Isso deriva, certamente, da concepção humanista avançada de que todos os homens são irmãos,
independentemente de quaisquer particularismos
decorrentes de raça, credo, nacionalidade, situação
econômica ou social.
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Não podemos admitir, no atual estágio da ciência e da tecnologia, que um só homem seja desprezado e abandonado quando necessita de socorro
médico.
Não podemos perder de vista que os enfermos
têm direito à privacidade, a não serem discriminados, a trabalhar, a desenvolver suas ocupações de
maneira normal, a serem respeitados: os enfermos
têm o direito de curar-se ou de receber tratamento
adequado.
-- - .

médico

Tudo isso deve ser tratado de forma aberta,
ampla e democrática, por meio de debates legítimos
e sinceros, em que as idéias tenham como objetivo
último a prevenção e a recuperação dos pacientes,
da melhor maneira possíveL
Acima de tudo está o direito constitucional de
cada um receber tratamento médico e proteger sua
saúde, ao lado do dever constitucional do Estado de
garantir a saúde pública.
Assim, o acesso à assistência farmacêutica é
um direito da cidadania, ainda mais quando recentes
pesquisas demonstram que houve grande melhoria
qualitativa no tratamento da AIOS, com novas propostas terapêuticas.
Não apenas por razões de natureza jurídica, no
campo dos direitos humanos, mas, igualmente, por
razões de nat1:1reza econômica, é importante que o
Estado não permita que pessoas morram por não
disporem de condições fipanceiras para adquirir me-·
dicamentos.
·
O só objetivo de salvar vidas humanas já seria
mais dó que suficiente para justificar essa importante
iniciativa. ·
Além disso, é do interesse do próprio desenvolvimento econômico nacional preservar a vida de
grande número de pessoas na fase mais produtiva
da vida
A diminuição do número de internações e do
retomo de infecções oportunistas redundaria em menor pressão no o~mento do Ministério da Saúde.
A atuafidade e gravidade do assunto aumenta
a responsabilidade de todos nós, homens públicos e
profissionais da área médica principalmente, pois
além da parte estritamente médica e prolilática cuidamos do que existe de mais importante: a vida humana.
Além desses aspectos da vida e saúde 'e integridade física dos pacientes, devemos igualmente
cuidar da privacidade, da honra, da igualdade, da
imagem, da família, da educação, do trabalho e de
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todos os direitos e garantias constitucionalmente garantidos a todos os cidadãos, especialmente quando
vitimados pelo vírus da AIOS.
Não se trata, absolutamente, de conceder tratamento privilegiado aos portadores do vírus HIV,
em detrimento de outros doentes, IT)as de praticarmos a justiça, que manda tratar igualmente os iguais
e desigualmente os desiguais: um paciente tenninal
não pode esperar por um amanhã que não se sabe
se haverá.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos
e as Constituições modernas asseguram um novo
patamar de direitos e garantias individuais e tomam
a inserção social dos pacientes da AIOS uma tarefa
mais favorável, se compararmos, por exemplo, com
a realidade social do século passado.
A Constituição Federal estabelece que •a
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros
agravos e ao acesso universal e igualitário às açõ·
es e serviços para sua promoção, proteção e recuperação•.

risco de interrupção do tratamento de muitos pacientes que, algumas vezes, não recebem as doses necessárias dos medicamentos no tempo oportuno.

O direito à saúde consiste em um direito de cidadania, direito inalienável, obrigação do Estado, garantia individual constitucionalmente estabelecida,
que ganha maior força quando se trata de um paciente portador da síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA ou AIOS).

Por tudo isso, deixo aqui o meu mais sincero
e forte apelo para que todas as autoridades da
área da Saúde aumentem os investimentos e desenvolvam os maiores esforços para que posssamos salvar vidas humanas hoje ameaçadas pelo
vírus da AIOS.

É este o motivo principal por que estou hoje
ocupando a tribuna do Senado Federal: fazer um forte apelo a todas as autoridades do setor de saúde
para que adotem todas as providências, a fim de que
nenhum paciente tenha seu tratamento interrompido,
em decorrência de problemas de fornecimento de
medicamento.
Esse apelo dirijo às autoridades federais, estaduais e inuniC1p8.is: que haja malorirwestfmento em
todas as áreas para que os pacientes portadores do
HIV recebam o tratamento que lhes é devido constitucionalmente: o direito à vida, à saúde, à integridaderfísica, à segurança, à privacidade, honra, trabalho, família, educação e respeito.
Mesmo que não tenhamos condições econômicas para adeqtiáâamente a5seiguraitcidos esses direitos e garantias constitucionais, não nos podemos
omitir, pois o Brasil só será um país respeitável
quando for capaz de assegurar tratamento digno a
todos os seus filhos.

Uma das nossas preocupações nesta Casa
tem sido acompanhar e avaliar o desenvolvimento
dos programas governamentais na área de saúde.
Em relação aos portadores do vírus da imunedefiCiência humana (HIV), nossa preocupação é
mais intensa em decorrêr~eia do fato r tempo, da qualidade e da oportunidade com qu\deve ser adminis- ··
trado o tratamento adequado.
Não se trata de discriminação em relação a outros pacientes, portadores de outros tipos de doenças: trata-se de assegurar a justiça de forma adequada, tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.

O SR. PRESIDENTE (lucídio Portella) - Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os
trabalhos, designando. para a Ordem do Dia da sessão deliberativa ordinária de segunda-feira, dia dois
de junho do corrente ano, às quatorze horas e trinta
minutos, as seguintes matérias:

Sabemos que houve um crescimento de mais
de cem por cento na oferta e distribuição de medicamentos por parte do Ministério da Saúde, nos últimos meses.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está
encerrada a sessão.

Isso é necessário, louvável e meritória.
No entanto, ainda é pouco, pois sabemos que,
em diversos locais, essa oferta ainda não se faz de
maneira oportuna e adequada. Sabemos que existe

É o meu pensarnénto.
Muito obrigado.

• Proposta de Emenda à Constituição n2 4, de
1997;e
-Projetas de Resolução n% 41 e 72, de 1997.

(Levanta-se a sessão às 17h50min.)
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Art. 4° • O juiz requisitará, se necessário, esclarecimentos aos
peritos e procederá às acareações e ao reconhecimento de pessoas e de

coisas.
Art. 5° - Produzidas as provas, poderão as partes requerer as
--tliiit:êfrcias que se fizerem necessárias em decorrência dos fatos apurados na

RETIFICAÇÔES

'

instruçio.

I

Àpáginan°

10512,no~hodaAta,
Onde se lê:

Ala da Sessão não OeliberatiYa em 26 de maio de 1997

Leio.--se:
Ata da~ Sessão não Oeliberativa em 2S de maio de 1997

Art. 6° • Inexistindo requerimento, ou sendo este indeferido,
será dada a palavra sucessivamente ao Ministério Público e ao defensor do
rêu, para o oferecimento .de alegações finais, pelo prazo de até vinte
minutos, prorrogáveis por mais dez, na hipótese de mais de um réu,.
proferindo, o Juiz, a seguir, a sentença.
§ 111 Em circunstâncias excepcionais, considerada a elevada
complexidade do caso e o elevado nUmero de rêus, o juiz poderá conceder
às partes, sucessivamente, o prazo de cinco dias, para a apresentação de
memoriais.

d· ,..2~ Na hioótese crevista no oará.erafo anterior. o juiz terá
vinte dias para protenr a sentença.
------- ----Trecho da ata, às páginas n(ls 10557 a 10560, que se
republica por haver saldo com incorreções:

Art. 7" • Será lavrado, em termo próprio, registro do que

ocorreu em audiência.

PROJETO DE LEI DO.SENADO N' 94, DE 1997

CAPÍTULO I!

Dispõe sobre o processo especial
nos casos de crime hediondo e dá

DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DE CRIMES HEDIONDOS
DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI

outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:
TÍTULO ÚNICO
DO PROCESSO ESPECIAL DOS CRIMES HEDIONDOS
CAPiTuLO!
DO PROCESSO E DO JULGAMENTO DOS CRIMES HEDIONDOS DE
COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR
Art. 1° .. Nos crimes hediondos, oferecida a denlm.cia, o juiz
determinará a citação do réu para apresentar, por escrito, a sua defesa,. no

Art. 8" • No processo dos crimes hediondos da competência do
Tribunal do Júri, observar-se--á o disposto no art. 1° desta Lei.
Art. 9° • O Juiz, ao receber a denúncia, designará dia e hora
para realização da audiência de instrução e pronUncia, que ocorrerá no prnzo
máximo de vinte dias. ordenanao a intimação do réu da notificação do
Ministério Público e , se for o caso7 do Assistente.

Art. I O • Quando da audiência, interrogado o réu e ouvidas as
testemunhas de acusação c defesa, no máximo de três para cada uma das
partes, passa-se imediatamcnle aos debates orais e à prolação de sentença
de pronúncia, impronúncia ou a~Olvição sumária.

pr.IZO de quinze dias.

, § 1• -Nad~ o réu poder.l agilirpreliiniDaros, invocar o que
interessar a sua defesa, oferecer doeumentos, l:soecificar provas c anolar
testemttnhas.

·

\ •

~ ,

Art. II • Nenhum ato processual será passivei de adiamcmo,

~ se o juiz, cm beneficio da defesa, assim detenninar ou, ainda, permitir
diligências complementares.

§ 2° - O Juiz nomeará defensor dativo para o-ferecer a defesa no
prazo previsto no caput deste artigo, quando o réu não apresentá-la ou não
constituir advogado.

ArL 12 ·Na hipótese prevista DO artigo anterior, o juiz lerá dez
dias para proferir a sentença

§ 3• • Apreseutada a defesa c ouvido o Ministério Público, DO
prazo de ~ dias, o juiz proferirá, em igual prazo, decisão motivada,
recebendo ou. não a denúncia e determinando, desde logo, as diligencias que
julgar imprescindivcis.

ArL 13 • A sel!lcnça, dispeusado o relalório, mencionará os
elementos de convicção do juiz.
·

Art. 2• • O Juiz, ao receber a denúncia, designará dia c hora
para a audiência de instrução e julgamento que se realizará no prazo mâximo
de vinte dias, ordenando a intimação do rêu e a notificação do Ministério

Público.
Art. 3° • Na audiência de instrução e julgamento, o réu será
interrogado, ouvindo-se, em seguida, o ofendido e as testemunhas arroladas
pela acusação e pela defesa, no má.:Wno de três para cada uma das partes.

ArL 14 • Aos crimes contra a~ Pública,puníveis
com a pena de reclusão ,aplica-se o disposto no Titulo Unico, Capitulo I.

Art. 15 • Observar·se--á,. subsidiariamente7 no que couber, o
disposto no Código de: Processo Penal quanto aos crimes previstos nesta

LcI..

'

Art. 16 • Esta Lei entra cm vigor na data da sua publicaçio.
Art. 17 • Revogam·se as disposições em contrário.
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O presento projeto instirui procedimento sumário para os
crimes hediondos. ddinidos no art. 5', inciso XJ..lll, da Conslituiçlo
Federal e na.< leis 8072, de 25 de julho de 1990, C<lDliiS alt012ÇÕ<S feitas
pela lei 8930, de 6 de setembro de 1994 e
os crimes cootia a
Administraçifo Pública puníveis com pena de rocli/SOO·
O crime hediondo agride a cousciência jurídica do pais, e está
a exigir ação pronta e eficu da justiça, sem pr~ulzo da obscnância do
principio constitucioaal da ampla defesa, g;mmtia assegurada pelo art.5'',
inci<o LV, da Constituição Federal.
Por oulro lado, a resposta rápida por parte do judiciário evito
a vingança privada e o caos, mantendo a estabilidade da Onlem Jurfdica
no pais.
Com re(açâo aos crimes CClll1ra a Administração P6blica,
também é imperiosa a puniç<;o imediata e exemplar de quantos lidam
criminosamente cum os recursos advindo do bolso do contnõuime ou que
exercem inadequadamc:mc a função ptiblica na qual eao inveotidos.
Nossa Constituição é expressa quaDdo submete os 6Q!Ios públicos aos
principio.< da legalidade e da moralidade. Hoje, mais do que nunca, no

Para

mundo inteiro há uma rcvolla gcnenlizada cuntm os graves desvios de
conduta que terminam por dilapidar o palrimõnio ptiblicu.
. O projeto adota o princlpio da concentração dos atos
processuais, pennitindo, até, que uma secte:nça ~a proferida 90 (noventa
dias) apó• a demíncia do Ministério Público.
Cem a pn:scnte iniciativa, o Congresso Nacional c:umpre seu
dever in.<tituciatal e dá resposta cona-e1a às açOes condenáveis praticadas

em desacordo com a çonsclência ética do povo brasileiro.

,-~17

LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditóriio e a ampla defesa, com os meios
e recursos a ela inerentes;

...........................................................................................................................
LEI N 2 8.930, DE 6 DE SETEMBRO DE 1994
Dá nova redação ao artigo 1~ da Lei
n" 8.072,(1}, .de 25 de julho de 1990, que
dispõe sobre os crimes hediondos, nos
termos do artigo 52, inciso XUII, da Constituição Federal, e detennina outras providências.

O Presidente da Repúbrrca.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 12 O artigo 1~ da Lei n" 8.072, de 25 de julho de 1990, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1ll São considerados hediondos
os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei n22.848 (•}, de 7 de dezembro de
1940 - Código Penal, consumados ou tentados:
1- homicldio (artigo 121), quando praticado em atividade tlpica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homiclãro qualifrcado (artigo 121, § 21!,

I, 11, 111, IV e V};
LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
Edição Atualizada em 1996
.. CAPfruLOíl
.
Dos Direitos e Deveres lndilliduais e Coletivos
Art. 52 Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindO-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, ã igualdade,
à segurança e à propriedade, nos tennos seguintes:
XLIII - a lei considerará crimes inaflançáveis e
insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura,
o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afills, cú!ir~
rorismo e os definidos como crimes hediondos, por
eles respondendo os mandantes, os executores e os
que, podendo evitá-lo, se omitirem;

li-latrocínio (artigo 157, § 32, ln fine);
III - extoísão quaflfrcada pela morte
(artigo 158, § ~;
IV - extorsão mediante seqüestro e na
forma qualifrcada (artigo 159, caput, e§§ 1",
21! e 32);
V -estupro (artigo 213 e sua combinação com o artigo 223, caput e pa!ágrafo úni·
co);
VI - atentado violento ao pudor (artigo
214 e sua combinação com o artigo 223, caput e parágrafo único);
.
VIl - epidemia com resultado morte
(artigo 267, § 12).
Parágrafo único. Considera-se também
hediondo o crime de genocídio previsto nos
artigos 1", 22 e 3° da Lei n2 2.889 Q, de 1~ de
outubro de 1956, tentado ou consumado."
· - Art. 22 Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 32 Revogam-se as disposições em coirtrário.
ITAMAR FRANCO, Presidente da RepúblicaAlexandre de Paula Dupeyrat Martins.

----------------------~-~--~-~-~-~--.----------------------------------
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LEI N2 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990
Dispõe sobre os crimes hediondos,
nos termos do artigo ~. inciso XUII, da
Constituição Federal, e detennina outras
providências.
O Presidente da República.
Faço saber que o Congresso Nacional decreta
e eu sancionou a seguinte Lei:Art. 12 São considerados hediondos os crimes de latrocínio (artigo 157, §
3 2 , ln fine), extorsão qualificada pela morte (artigo
158, § 2"), extorsão mediante seqüestro e na forma
qualificada (artigo 159, caput e seus§§ 12 , 22 e ~
estupro (artigo 213, caput e sua combinação com o
artigo 223, caput e parágrafo único), atentado violento ao pudor (artigo 214 e sua combinação com o
artigo 223, caput e parágrafo único}, eP.idemia com
resultado morte (artigo 267, § 12), envenenamento
de água potável ou de substância alimentrcia ou ·medicinal, qualif~eada pela morte (artigo 270, combinado com o artigo 285), todos do Código Penal (Decreto-lei no 2.848 (1}, de 7 de dezembro de 1940}, e
de genocfdio (artigos 12 , 22 e 32 da lei n2 2.889 (2},
de 1 2 de outubro de 1956), tentados ou consuma-

dos.
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Art. 32 A União manterá estabelecimentos penais, de segurança máxima, destinados ao cumprimento dE) penas impostas a condenados de alta periculosidade, cuja permanência em presídios estaduais ponha em risco a ordem ou incolumidade pública.

Art. 4º (Vetado).
Art. 5 2 Ao artigo 83 do Código Penal é acrescido o seguinte inciso:
"Art. 83 ...........••.•.•••.............~ .............•.••
V -cumprido mais de 213 (dois terços)
da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática da tortura, tráfico ilícito
de entorpecentes e drogas, e ~rrorismo, se
o apenado não for reincidêiífê específico e:n
crimes dessa natureza•

Ar!. ao Os artigos 157, § 32 , 159, caput e seus
§§ 1º, 22 e 32 ; 213; 214; 223, caput e seu parágrafo
único; 267, caput e 270, caput, todos do Código Penal, passam a vigorar com a seguinte redação:
(1) Leg. Fed. 1940, Supl., (2} 1956, pág. 461; (3} 1989, pág.

1.029.

Art. 22 Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfiCO illcito de entorpecentes e drogas afins e
o terrorismo são insuscetíveis de:
1- anistia, graça e indulto;
11 - faança e liberdade provisória.
§ 12 A pena por crime previsto neste artigo será
cumprida ir.tegralmente em regime fechado.
§ 22 Em caso de sentença condenatória, o Juiz
decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar
em liberdade.

"Art. 157................................................
§ 3 2 Se da violência resulta lesão corporal grave, a pena é de reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, além da multa; seresulta morte, a reclusão é de 20 (vinte) a 30
(trinta) anos, sem prejuízo da multa.

Art. 159..................................................
Pena: reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

§ 1g ..: ................................................... ..
§ 32 A'prisão temporária sob(e a qual dispõe· a
Lei no 7.960 (3), de 21 de dezertlbro de 1989, nos
crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30
(trinta) dias, prorrogável por igual perfodo em caso
de extrema e comprovada necessidade. l

Pena: reclusão, de 12 (doze) a 20 (vinte) anos.

§ 22 .......................................................
Pena: reclusão, de 16 (dezasseis) a 24
(vinte e quatro) anós.
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§ 32

·····-···-····-·····=·············.........____ _

Pena: reclusão, de 24 (vinte e quatro) a 30
(trinta) anos.
Art. 213•••••••••••••.•••••••••••••••••.••••••••.•••••••••
Pena: reclusão, de 6 (seis} a-1Q. (dez) anos.
.~.:..

Art. 214 •••••••.•••••••••••••.•••·-······················
Pena: reclusão, de 6 (seis) a 10 (dei) anos.

Art. 223 ·····-····-······-····························
Pena: reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.
Patágrafo único ••••••:•••••••••••••••••.•••....•.•.•
Pena: reclusão, de 12 (doze) a 25 (vinte e cinco) anos.

Art. 1õl ............................................•.....
Pena: reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos.

Art. 270 ........................., ........................
Pena: reclusão, de 10 (dez) a 15 (quin·
ze) anos.

Art. 7fl Ao artigo 159 do CÓdigo Penal faca
acrescido o -seguinte parágrafo:
"Art. 159 ............................................... .

§ 42 Se o crime é cometido por quadrilha ou bando, o co-autor, que denunciá-lo à
autoridade, facilitando a liberação do seqüestrado terá sua pena reduzida de 1 (um)
a 213 (dois terços).•
Art. 32 Será de 3 (três) a 6 (seis) anos de reclu·
são a pena prevista no artigo 288 do Código Penal.

quando se tratar de crimes hediondos, prática de tortura, tráfiCO üícito de entorpecentes e drogas afins ou
terrorismo.
Parágrafo único. O participante e o associado
que denunciar à autoridade o bando ou quadrilha,
possibilitando seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 (um) a 213 (dois terços).
Art. 9". As penas fixadas no artigo ~ para os
crimes capitulados nos artigos 157, § 3", 158, § 2•.
159, caput e seus§§ 12, 22. e 3°, 213, caput e sua
combinação com o artigo 223, caput e parágrafo
único, 214 e sua combinação com o artigo 223, ca·
put e parágrafo único, todos do Código Penal, são
acrescidas de metade, respeitado o limite superior
de 30 (trinta) anos de reclusão, estando a vítima em
qualquer das hipóteses referidas no artigo 224 também do CóáiQo Penal.
.
Art. 10. O artigo 35 da Lei n. 6.368 (4), de 21
de outubro de 1976, passa a vigorar acrescido de
pará~raf9 ún!ço.L..C9m s~u~nte_fedação: _

ª

J............................. ..

"Art. 35 •.................
Parágrafo único. Os prazos procedimentais deste Capítulo serão contados em
dobro quando se tratar dos crinlrs previstos
·
nos artigos 12, 13 e 14."
Art. 11. (Vetado).
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 13. Revogam-se as disposições em contrário.
FERNANDO COLLOR, Presidente da Reoública. - Bernardo Cabral.

(À Comissão de Const!iuição, Justiça

e Cidadania - decisão terminativa.)
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Ata da 69!! Sessão Não Deliberativa
em 28 de maio de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária, da 50ª Legislatura
Presidência dos Srs. Geraldo Melo, Lauro Campos e Edíson Lobão
(Inicia-se a sessão às 14h e 30min.)
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Declaro
aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

O Sr. 12 Secretário em exercício, Senador Valmir Campelo, procederá à leitura do Expediente.

É lido o seguinte:

EXPEDIENTE

MENSAGEM N• 301, DE 1997-CN
{N° 603/97, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,

Nos termOs do artigo 61 da Constituição Federal, submeto à elevada del:'>eração de
Vossas Excelências. acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Mirristro de Estado do
Planejamento e Orçamento, o texto do projeto de lei que "Autoriza

o Poder Executivo a abrir ao

OrçameDU! FISCal da U~·.:rn fàvor do Instituto Nacional de Colonizaç.l;o e Reforma Agrária.
crédito especial até o limite de RS 33.862:500,00, para os fins que especifica".

Brasília, 27 de maio de 1997.

~'--{v0-

Fernando Henrique Cardoso.

EM n~ 043 IMPO
Brasília,

21 de

maio

de 1997.

F.xcelentissimo Senhor Presidente da República,
O Gabinete do Ministro Extraordinàrio de Política Fundiària encaminha solicitação'
de crédito especial, cm fàvor do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA,
pam atender a de:.--pcsas de ações de reforma agrária, até o limite de RS 33.862.500,00 (trinta e três
milhões, oitocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais).
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2.
O Governo Brasileiro está mantendo entendimentos com o Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, com vistas à contratação de empréstimo externo
destinado ao financiamento de Projeto Piloto de Reforma de Terra e Atenuação de Pobreza. O
mencionado ~mpréstimo prevê gastos da ordem deUS$ 150,000,000 (cento e cinqtlenta milhões de
dólaresõõrfe-americanos), e ~rn executado no período de 1997 a 1999. Do total previsto, o BIRD
financiará US$ 90,000,000 (noventa milhões de dólares none-americanos), e o Governo Federal
apertará o equivalente a US$ 45,000,000 (quarenta e cinco milhões de dólares norte-americanos)
como contrapartida nacional, cabendo aos Estados panicipantes do projeto complementar os
restantes US$ 15.000.000 (quinze milhões de dólares nane-americanos)~
3.
O objerivo do projeto e apoiar formas descentralizadas de acesso a terra. com
financiamento de projetas comunitários participativos. elaboração de estudos e avaliação de
impactos sócio-económicos, v1sando a identificar alternativas de iiiais baixo custo para o
assentamento de trabalhadores rurais.

4.
Os Estados do Ceará. Maranhão, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais, participantes
do Projeto supracitado. comprometem-se a colaborar com o BIRD e o INCRA na aquisição oiireta
de terras e na elaboração de estudos de impacto e efeitos econõmicos em nivel das famílias. A meta
é o assentamento de 5.000 familiastano
5.
Os recursos relauvos
orçamento do INCRA.

a comrapanida do Governo Federal serão oriundos do próprio

6.
Para o corrente exercic10. o Projeto prevê aplicações de pane do empréstimo no
montante de RS 32.340.000.00 (tnnta e dms milhões, trezentos e quarenm mil reaisi. e o restante.
no valor de RS 1.522.500.00 ( um m1illào. quinhentos e vinte c dois mil e quinhentos reais'J. destinase à coberrura de despesas com amomzaçào e encargos de~filiarici::nrientos. ~~ ~ ~~
· -~~ ·

O programa de trabalho constante do presente Projeto de Lei não está previsto na
Lei n" 9.438, de 26 de fevereiro de 1997, razão pela qual faz-se neccssària a abenura de credito
especial.

7.

8.

Cumpre ressaltar que o crédito em questão enc:Orura:-se ~ conformidade com o art.
Óbedecendo, assim. às prescrições

43, § I";' inciso IV, da Lei n2 4.320, de 17 de março de 1964,
contidas no art. 167, inciso VI, da Constituição.

9.
Nessas condições, este Ministério manifesta-se favornvclmente ao atendimento da
presente.salicitação, razão pela qual submeto á elevada deliberação de Vossa Excelência o anexo
que visa ~autorizar a abertura do referido credito especial.
Projeto de

1.ei,

Respeitosamente,

4-n~

~ANTONIO KANDffi

A

Ministro de Es~do do
Planejamento e Orçamento
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO MINISTÉRIO DO
.
PLANEJAMEI\'TO E ORÇAMENTO
N° 043 DE
21 I
OS 197.

Contrato de empréstimo externo entre a União e o Banco Internacional de Reconstrução e
Desenvolvimento, com o objetivo de fonalecer as ações de Reforma Agrária nos Estados do Ceará,
Maranhão, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais

11

2. Solul;âo e providências contidas no ato normativo on na medida proposta:
Projeto de Lei de abettura de crédito especiaL

3. Alternativa existente às medidas ou atas _propostos:

A alternativa proposta é a adequada para o caso em questão.

4. Custos:

Crédito especial até o limite de RS 33.862.500.00 (trinta e três milhões, oitocentos e sessenta e
\ dois mil e quinhentos reais).

5. Razões que justificam a urgência:

6. Impacto sobre o meio ambiente:

Não ha.
7. Alteracões propostas:< a ser preenchido somente no caso de alteração de Medidas Provisórias·!
:Textoatual
!Texto proposto

8. Sínte!õe do parecer do ór2ão jurídico:

~
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PROJETO DE LEI N° 4, DE 1997-CN
Autoriza o· Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União, em favor do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária, crédito especial ate o limite de R$
33.862.500,00, para os fins que especifica.
O CONGRESSO NACIONAL decreta:
Art. 1• Ftca o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União, de
que trata a Lei·n• 9.438, de 26 de fevereiro de 1997, em favor do Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária, credito especial até o limite de R.$ 33.862.500,00 (trinta e três milhões,
oitocentos e sessenta e dois mil e quinhentos reais), para atender à programação constante do
Anexo I desta Lei.

z•

Os recursos necessanos ã. execução do disposto no anigo anterior são
Art.
decorrentes de contratação de operação de credito, firmada entre a União e o Banco Internacional
de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, e do cancelamento parcial de dotações indicado no
Anexo II, no montante especificado
Art. 3° Ent consequência do disposto no a!l. I •. fica alterada a receita do Instituto
Nacional de Colonização e Refotma A!,,>Tãria. conforme demonstrado n() All_exo lll desta Lei
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia.
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A mensagem que acaba de ser lida encaminha o Projeto
de Lei nQ 4, de 1997-CN, e será despachada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
Nos termos da Resolução n2 2, qe 1995-CN, a
Presidência estabelece o seguinte calendário para
tramitação do projeto:
Até 2/6 publicação e distribuição e avulsos.
Dia 10/6 prazo final para apresentação de
emendas.
Até 15/6 publicação e distribuição de avulsos
das emendas.
· ·
Até 25/6 encaminhamento do parecer final à
Mesa do Congresso Nacional. ·
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- O Sr. 12
Secretário em exercfcio, Senador Valmir Campelo,
prosseguirá na leitura do Expediente.
São lidos os seguintes:

AVISOS
DO MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA
N•s 411 e 412/97, de 23 do corrente, encaminhando as informações referentes aos Requerimentos n'% 250 e 238, de 1997, respectivamente, dos
Senadores Romero Jucá e Emandes Amorim.

As informações foram remetidas, em
cópia, aos requerentes.
Os requerimentos vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Os avisos lidos vão à publicação.
A Presidência comunica ao Plenário que recebeu o Recurso n• 4, de 1997, interposto no prazo regimental, no sentido de que seja submetido ao Plenário o Projeto de Lei da Câmara n• 42, de 1993 (n"
6.221/85, na Casa de origem), que~tabelece medidas preventivas de proteção ao trabalho dos tripulantes de aeronaves de serviços agrícolas.
A matéria ficará perante a Mesa durante cinco
dias úteis, para recebimento de emendas, de acordo
com o disposto no art. 235, 11, •c•, do Regimento lntemo, combinado com o art. 4° da Resolução n2 37,
de 1995, do Senado Federal.

É o seguinte o Recurso recebido:
RECURSOS N2 4, DE 1997
Nos termos do parágrafo único do art. 254 do
Regimento Interno, solicito que o PLC/42/93, que estabelece medidas preventivas de proteção ao trabalho dos tripulantes de aeronaves de serviços agríco-
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las, tenha sua tramitação examinada pelo Plenário
do Senado.
Sala das Sessões, 28 de maio de 1997. -José
Eduardo Outra ..._Eduardo Supllcy - Marina Silva
- Benedita da Silva - Sebastião Rocha - EmOia
Fernandes - Roberto Freire -Adem ir Andrade.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) -A Presidência recebeu, do Presidente da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul, expediente encaminhando cópia do Regimento Interno da Seção Brasileira daquela Comissão, que vai à publicação.

É o seguinte o expediente recebido:
COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTO DO
MERCOSUL
(Seção Brasileira)
REGIMENTO INTERNO DA SEÇÃO BRASILEIRA
DA COMISSÃO PARLAMENTAR CONJUNTA
Art. 12 FICa constitufda a Seção Brasileira da
Comissão Parlamentar Conjunta prevista pelo Item
IV, Artigo 12 , do Protocolo de Ouro Preto, (aprovado
pelo Congresso Nacional na forma do Decreto Legislativo n• 49, de 1995.)
Art. 22 A Seção Brasileira da Comissão Parlamentar Conjunta compor-se-á de 8 (oito) Senadores
e 8 (oito) Deputados, e igual número de Suplentes,
obedecidos os critérios da proporcionalidade partidária e da representatividajje regional, icluindo-se sempre um representante da Minoria, se a proporcionafidade não lhe der representação.
Parágrafo único. Para dar cumprimento à meta
da representatividade regional na Seção Brasileira,
participação da mesma, pelo menos, 4 parlamentares representantes .de cada das regiões do Pafs, a
saber. Norte, Nordeste, Centro OeSte, Sudeste e
Sul.
Art. 3" Os membros da Seção Brasileira da Comissão Parlamentar Conjunta serão designados pelo
Presidente do SenÇt.do mediante indicação das lide-

ranças.

.

Parágrafo único. Se os Uderes não fizerem a
indicação, a escolha caberá ao Presidente.
Art. 42 A Seção Brasileira da Comissão Parlamentar Conjunta contará com um Presidente, um
Vice-Presidente, um Secretário-Geral e um Secretário-Geral Adjunto, que constituirão a sua Mesa Diretora, conforme preceitua o Artigo 17 do Regimento
Interno da Comissão Parlamentar Conjunta, aprovado em Assunção, em 3 de agosto de 1995.
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§ 12 O Presidente e o Secretário-Geral da Seção Brasileira pertencerão a Casas diferentes do
Congresso Nacional.
§ 2" A Seção Brasileira poderã eleger um Presidente de Honra, no intuito de prestar homenagem
a figuras de proeminência na história ;da integração
da América Latina, as quais tenham contribuído de
forma decisiva para a realização do ideal integracionista.
.
Art. 5º A Mesa Diretora terá mandato de d01s
anos, cujo início coincidirã com o início de cada Legislatura.
Parãgrafo único. As duas Casas do Congresso
Nacional, Senado e Câmara, altemar-se-âo no exercício da Presidência e da Secretaria-Geral.
Art. 6" A Mesa Diretora serã eleita em reunião
ordinária, pelo voto da maioria simples dos membros
presentes.
Art. 7" À Seção Brasileira da Comissão Parlamentar Conjunta competirã:
a) acompanhar a marcha do processo de integração regional estabelecido pelo Mercosul e manter
o Congresso Nacional e a sociedade civil infonnados
a esse respeito. Para tanto, a Seção Brasileira da
CPC promoverã audiências públicas, seminários, e
patrocinarã publicações, com a finalidade de veicular, da forma mais ampla possível, a infonnação concernente à implantação do Mercosul;
b) contribuir, através da realização dos estudos
pertinentes, para a harmonização das legislações
dos Estados Partes do Mercosul; · ·
c) ~har, oferecendo-os necessários sub- ·
sídios técnicos, os procedimentos constitucionais referentes à intemafiZação, no ordenamento juridico brasileiro, das normas emanadas dos órgãos do Mercosul;
. . d) celebrar convênios .de cooperação com org~ismos públ~ e ~rivados, na~ionais, internacionaiS, ou supranacionaiS.
Art. 8'1 A Seçã.o Brasileira contará com as seguintes Subc:orTissões conforme determina o Ar1í90 4 do Regimento Interno da Comissão Parlamentar Cónjunta:.' •'· .
1. de Assuntos Comerciais, de Assuntos Aduaneiros, Fronteiriços e Normas Técnicas;
..
2. de Coordenação de Políticas Macroeconômi"
cas, de políticas Fiscais e Monetãrias;
3. de Politica Energética, de Transporte, Comunicações e de Serviços; ·
4. de Política Industrial, Agrícola e Tecnológica;
5. de Políticas Trabalhistas, de Seguridade Social, de Política Social e Saúde, Desenvolvimento
Humano e de Gênero;
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6. de Meio Ambiente e População;
7. de Relações Institucionais, Segurança, Direito da Integração e Assuntos Municipais;
8. de Educação e Assuntos Culturais.
Parãgrafo único. A Seção Brasileira poderá
criar Subcomissões ad hoc, sempre que julgar necessário.
Art. 9 2 As Subcomissões serão compostas por
até 4 (quatro) parlamentares sendo preferencialmente 2 (dois) Senadores e 2 (dois) Deputados, e levando-se em conta a necessária representatividade regional e partidária.
Art. 10. Às Subcomissões competirã acompanhar as reuniões de coordenação, no âmbito nacional, e as reuniões quadripartites, realizadas pelos
demais órgãos do Mercosul, tais corno os Subgrupos
de Trabalho e Reuniões Especializadas.
Art. 11. As reuniões da Seção Brasileira se realizarão por convocação do Presidente, pelo menos
duas vezes ao mês.
Parãgrafo único. A Mesa Diretora poderá realizar reuniões semanais.
Art. 12. No intuito de manter-se inteirada do andamento do processo de integração, e para obter
uma efetiva coordenação entre a Seção Brasileira da
Comissão Parlamentar Conjunta e os órgãos negociadores do Mercosul, a Mesa Diretora realizarã, no
mínimo, urna reunião mensal com representantes do
Ministério das Relações Exteriores, a qual serã aberta a todos os membros da Seção Brasileira.
Art. 13. Com antecedência mínima de duas semanas anteriores à realização das Reuniões Quadripartites da Comissão Parlamentar Conjunta, os
membros da Seção Brasileira apresentarão, em reunião ordinária, as propostas de Recomendações e
Resoluções a serem encaminhadas pela Delegação
Brasileira, as quais deverão ser aprovadas pelo voto
da maioria dos presentes.
Parãgrafo único. Uma vez aprovada no âmbito
da Seção Brasileira, as propostas serão encaminhadas à Presidência a Pro Tempore da Comissão,
para conhecimento e distribuição às outras Seções
Nacionais.
· Art. 14. Caso em carãter excepcional, sejam
apresentadas novas propostas no decorrer da Reunião Quadripartite, estas deverão ser previamente
comunicadas ao Chefe da Delegação Brasileira.
Art.15. Antecedendo à realização das.Reuniões Quadripartites da Comissão Parlamentar Conjunta, a Seção Brasileira ouvirá os representantes dos
órgãos governamentais brasileiros envolvidos na im-
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plantação do Mercosul que farão relato acerca do
andamento das negociações.
,
Art. 16. Ao término de cada Reunião Quadripartite, a Seção Brasileira da CPC encaminhará as
Decisões dela emanadas ao Ministério das Relações
Exteriores.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo' Melo)- Encerrou-se ontem o prazo para apresentação de emendas ao Projeto de Lei do Senado n" 157, de 1996Complementar, de autoria do Senador Eduardo
Suplicy, que veda a contratação por entes públicos
dos serviços que menciona e dá outras providências.
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia,
oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Esgotou-se ontem o prazo previsto no art. 91, § 32 , do
Regimento Interno, sem que tenha sido interposto
recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das
seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n2 275, de 1995, de
autoria do Senador Emandes Amorim, que escalona
o prazo para o pagamento da Dívida Pública Mobiliária Federal e dá outras providências;
-Projeto de Lei do Senado n2 315, de 1995, de
autoria do Senador Sebastião Rocha, que obriga o
ressarcimento do Sistema Único de Saúde pelo
àtendimento prestado a associados, beneficiários e
segurados de empresas gerenciadoras, intermediadoras ou operadoras de planos de saúde e seguro
saúde; e
-Projeto de Lei do Senado n2 24, de 1997, de
autoria do Senador Roberto Freire, que proíbe a nomeação de parentes para cargos em comissão e dá
outras providências.
As matérias foram apreciadas conclusiVamente
pelas Comissões de Constituição,\ Justiça e Cidadania, de Assuntos Econõmicos e de Assuntos Sociais.
O Projeto de Lei do Senado n2 24, de 1997,
aprovado, vai à Câmara dos Deputados; o de. n2
315, de 1995, prejudicado, e o de n2 275, de 1995,
rejeitado, vão ao Arquivo.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- A Presidência comunica ao Plenário que, uma vez lindo o
prazo fixado no parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, sem interposição do recurso ali previsto, determinou o arquivamento definitivo das seguintes matérias:
- Proposta de Emenda à Constituição n2 62, de
1995, tendo como primeiro signatário o Senador

Ademir Andrade, que suprime a alínea 'b' do Inciso
11 do§ 3" do art. 166 da Constituição Federal;
- Proposta de Emenda à Constituição n" 66, de
1995, tendo como primeiro signatário o Senador
José Roberto Arruda, que dá nova redação aos lnci~soslll ê Wâoart. 37 da Constituição Federal; e
-Proposta de Emenda à Constituição n" 20,
de 1996, tendo como primeiro signatário o Senador Totó Cavalcante, que altera a nomenclatura de
Vereador para Deputado Municipal, constante nos
arts. 14 e 29 da Constituição Federal e arts. 42, 52
e 8 2 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho
Jorge, por 20 minutos, por cessão do Senador Carlos Patrocínio.
O SR. COUTINHO JORGE (PSDB-PA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
- Sr. Presidente, sr-s e Srs. Senadores, ontem, no
final da tarde, estivemos participando de um encontro com o Ministro da Reforma Agrária, Sr.
Raul Jungmann, acompanhado do Deputado Federal Giovanni Queiroz, quando tivemos oportunidade de discutir com S. ExA as ações do Governo
Federal para a área conflituosa do sul e sudeste do
Pará, e, sobretudo, definir a visita de S. ExA brevemente àquele local. Na ocasião, ele assinará uma
série de atos importantes em favor da efetivação da
reforma agrária, dos programas e políticas agrárias
para aquela região.
Sobre isso gostaríamos de tecer algumas breves e sucintas considerações. Não ternos dúvida de
que o Governo do Presidente Fernando Henrique
Cardoso tem obtido vitórias importantes na área econôrlfK:a e nas áreas das reformas constitucionais e
estruturais em favor do desenvolvimento brasileiro.
Mas existem certas áreas ou setores onde Sua Excelência tem que concentrar esforços grandiosos
para superar problemas graves que afligem a sociedade nacional.
·
E uma dessas questões graves, que reflete
uma problemática econõmica e social, é a reforma
agrária, tanto que a sociedade hoje se organiza e
luta em favor da efetivação dessa reforma.
Todos sabemos que, desde 1964, quando da
edição do Estatuto da Terra, muitos Gove~ passaram, muitas decisões foram tomadas, mas a problemática da reforma agrária não teve um encaminhamento
definitivo, a não ser pontual, em regiões do País.
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Acreditamos, hoje, que cabe ao Governo do
Presidente Fernando Henrique Cardoso tomar decisões finnes e importantes para resolver, de forma
definitiva, a problemática da terra no Brasil.
Quero tecer algumas considerações sobre uma
das áreas mais conflituosas deste País, senão aquela em que o problema agrário cria mais conflitos - as
regiões sul e sudeste do Estado do Pará. Trata-se
de uma região pioneira, de uma fronteira agrícola importante, onde brasileiros de outras plagas, derrubando a floresta, implantaram projetas agrícolas e
sobretudo pecuários. A partir principalmente da década de 70, muitas fazendas, extensas fazendas foram implantadas, mas, ao lado disso, conflitos agrários começaram a crescer, colimando no grande
conflito de Eldorado dos Carajás, no ano passado,
quando dezanove sem-terra foram mortos em enfrentamento com a polícia local.
A partir daí, o Governo Federal tomou uma decisão firme com relação àquela área e praticamente
federalizou as suas ações naquela região, que envolve dezenas de municípios, que envolve projetas
importantes, como Carajás e outros. Em decorrência
das potencialidades daquela região, é necessário
buscar a pacif~cação agrária, para que ela possa
continuar seu desenvolvimento agrícola, pecuário e
industrial. Nesse sentido, foi criada a primeira superintendência especial no Brasil, cuja sede é em Marabá, ligada diretamente ao Ministro; de Brasília, poder-se-ia discutir e tomar decisões em relação àquela área, cheia de conflitos agrários.
·
É claro que o Governo Federal passou a to~
mar uma série de decisões importantes. Dentre
elas, iniciou um processo sucessivo de desapropriação de grandes fazendas. Para que os Sr5.
Senadores tenham uma idéia, no rrieu Estado, a
partir de 93, já foram desapropriadas mais de 60
grandes áreas e, particularment~. a partir de 95,
durante o Governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, praticamente 40 fazendas foram desapropriadas, inclusive a Fazenda ·t,'lacaxeira,
onde ocorreu o conflito de Eldorado. Outras estão
em fase de desapropriação. Uma grande ·fazenda,
a Bradesco, em Conceição do Araguaia, deverá
ter os decretos finais completados ainda no decorrer deste ano.
Sabemos que a solução da reforma agrária
não significa apenas desapropriar terras. Esse é
apenas um aspecto da questão. Ela necessita de um
conjunto de outras medidas, de outras políticas para
viabilizar o assentamento dos colonos nessas áreas
desapropriadas; precisa de rodovias para escoar a
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produção; precisa das estradas vicinais, de educação, de saúde, para que o colono não receba a sua
terra e, pouco tempo depois, por falta de apoio e de
infra-estrutura, tenha de vendê-la e de tomar-se
mais um sem-terra na cidade, a gerar problemas
econômiêÕs e sociais graves para a região.
Para se efetivar uma reforma agrária, é necessário, sobretudo, assistência técnica do especialista
em agropecuária para assessorar o plantio, orientar
o produtor em relação ao que deve fazer e como fazer, em prol da real produtividade do solo. Em função disso, é claro que ele produzirá a cultura certa,
plantará no momento correto e, com isso, obterá o
sucesso necessário à sua lavoura, à sua pequena
pecuária, não tenho dúvida nenhuma.
Porém, ele ainda precisa da assistência creditícia, completando um ciclo indispensáYel para que se
efetive realmente uma reforma agrária realista, sem
os discursos bonitos; uma reforma agrária de pé no
chão, operacional, que funcione na realidade. Nesse
sentido, busca-se para aquela região uma reforrna
agrária que fuja do discurso, a fim de que sua implementação seja viabilizada de fato.
Os prefeitos daquela região, que envolve mais
de três dezenas de grandes mun~ípios, em reunião, em janeiro, através da Associação dos Municípios do Araguaia-Tocantins, junto ao Incra, discutiram uma estratégia global, visando sobretudo à participação efetiva dos municípios na reforma agrária
daquela região. SignifiCa dizer, na prática, municipalizar a reforma agrária,'co-responsabilizar os municípios, co-responsabilizar a região em favor de uma
solução prática e objetiva, não delegando simplesmente ao Governo Federal, em Brasllia, as decisões importantes em favor da solução desse problema tão difícil.
R~!mente, foi uma atitude corajosa e cons.
ciente dos prefeitos. Participamos desse encontro
desde janeiro; acompanhamos pari passu junto ao
Incra, junto ao Ministro Jungmann, junto a outros
Parlamentares a viabilização dessa tese de municipalização, que envolve vários atares no processo, a
fim de que a reforma agrária, objeto de muitos discursos, seja realizada em várias partes do Brasil.
Queremos fazer uma reforma agrária realista,·viável
e possível.
··· .. . .. . - - . .
Por isso, a partir de janeiro, junto com o Ministério da·Reforrna Agrária e do Incra, começou a ser
desenhado o modelo em que os municípios •.criariam
conselhos municipais de reforma agrária, dos quais
o Incra, os Prefeitos, a Câmara, a Associação de
Produtores Rurais, o Movimento dos Sem-Terra, os
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produtores rurais, os empresários da área agrícola,
solução real, possível e viável. Queremos, insisto,
os vários segmentos çfa assistência técnica pudessair do discurso para a prática, para a operacionalisem participar; não seria em caráter deliberativo,
dade efetiva.
mas consultivo.
Na reunião de ontem, o Ministro Jungmann deSr. Presidente, Srs. Senadores; o objetivo desfiniu que, dentro de 15 dias, estaria na região;-assíses conselhos seria discutir as possíveis áreas a
naria convênios com as prefeituras para os atos de
serem desapropriadas e também definir os sem-terdesapropriação de fazendas e garantiria assistência
ra aptos a assumir os lotes a serem definidos pelo
técnica dentro do assentamento, que é um aspecto
Governo Federal em conjunto com o Estado e o
importante capaz de viabilizar qualquer reforma
Município.
agrária.
Irei ao sul do Pará e, na próxima sexta-feiPor isso, o Governo Federal criou o Projeto Lura, deveremos fechar as linhas básicas desses
miar. Trata-se de uma inovação mediante a qual os
conselhos municip.ais, assessorados pelo INassentamentos, organizados, poderiam contrataresCRA, para que possam ser aprovados nas Câpecialistas em agronomia, técnicos na área de agromaras de Vereadores e ter a legalidade indispecuária, que iriam viver, morar nos assentamentos.
pensável para que tenham autoridade de ajudar
Acredita-se que uma média de cinco técnicos podee colaborar na efetiva reforma agrária daquela
riam atender a 300 famffias.
_ .
região.
.
O Incra chegou à conclusão de que não
Além disso, a idéia de municipalização nao Imadianta fazer assentamentos no Brasil sem que
plica só criar conselhos, mas a participação das preesses tenham, além dessa infra-estrutura social,
feituras como parceiras efetivas dos investimentos
orientação técnica permanente que permita viabilinos assentamentos, como a implantação de estrazar a produtividade. Dessa forma, fecharíamos o
das vicinais, de escolas, de postos de saúde, por
ciclo. Além do mais, há financiamentos específicos
exemplo. As prefeituras daquela região têm custos
em favor da reforma agrária, como o Procera. Pormais baixos do que o custo médio utilizado pelo INtanto, há uma lógica nesse planejamento em favor
CRA em todo Brasil. Portanto, o próprio Governo Fede uma região que consideramos a mais difícil, a
deral teria vantagens, em termos de estrutura de
mais complexa, a maior em problemas agrários do
custos, com a participação interessada e efetiva das
Brasil.
prefeituras.
· O Sr. Ministro Raul Jungmann, repito, garantiu
Há o compromisso na Associação dos Municíque dentro de duas semanas estaria naquela região
pios daquela região de que as prefeituras, com repara assinar os atos, definir políticas ·em fav2,r de
cursos repassados do INCRA, poderiam e!etivamenuma nova fase de vida para o sul do Pará. Nao tete ajudar a implantar esses assentamentos. Já há
nho
dúvida de que, implantados dessa forma, com
experiências anteriores nesse sentido. Na verdade,
essas variáveis, com esses detalhes, com esses asapenas iríamos ampliar essa ação efetiva das prefeipectos, há de haver não só a regulamentação da terturas em favor dos novos assentamentos, considera. mas ~ apoio e infra-estrutura económica, s~l.
rando, como disse, que uma série de. fazendas e de
técnica e creditícia para que os assentamentos e a
áreas foram recentemente desapr~riadas.
produção sejam viáveis. Isso evitaria o abandono d~
Com isso, teríamos custos mais baixos, partiterra pelo colono. Assim poderíamos finalmente micipação das prefeituras, que teriam a responsabilinimizar os problemas decorrentes do conflito agrário
dade de acompanhar as estradas vicinais, as es.
·
naquela região.
colas, os postos de saúde, permitindo· que o ~o
Esse programa. essa proposta poderia servir
rnem se fixasse efetivamente no campo, produzinde modelo em várias partes deste País. Tenho asado e, ao mesmo tempo, recebendo educação, saútisfação de dizer que acompanhei, de forma determide, enfim, a infra-estrutura necessária. Iríamos fanada, todo o processo dessa tomada de decisão do
zer um programa simples, concreto de parceria em
favor da efetivação da reforma agrária naquela_re-__ _ Governo Federal, dos Governos Estaduais e dos
Gavemos MuniCipais. Juntos, ·pretendem resolver a
gião.
problemática agrária da região sul e sudeste do
Não temos dúvida nenhuma de que essa forPará
ma de municipalização, ·de parceria, essa forma de
O mero discurso sempre é bonito, mas o imcc-responsabilização dos Municípios e Estados em
portante é transformá-lo em prática. É isso que se
relação à problemática da reforma agrária seria a
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quer, é isso que se vai fazer em relação à refonna
agrária do sul e sudeste do Pará.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite-me V.~
um aparte?
O SR. COUTINHO JORGE - Cqm todo o prazer.
O Sr. Josaphat Marinho - Não tive o prazer
de ouvir o início do seu discurso. Pude, entretanto,
perceber a linha geral do seu pronunciamento buscando soluções mais objetivas para o problema
agrário. Notei que V. Ex" louva bastante a idéia da
parceria de Estados e Municípios; deu mesmo muito
realce à participação dos municípios na solução do
problema. Eu lhe perguntaria: de onde virão os recursos municipais para essa atuação nos programas
da refonna agrária? Sabemos que eles estão sem
recursos. Se o Governo Federal os propiciar, bem;
se não os propiciar, como poderão os municípios
concorrer efetivamente para a solução do problema
agrário?
O SR. COUTINHO JORGE - Senador Josaphat Marinho, V. Ex" tem toda a razão. Talvez eu não
tenha sido muito claro e explícito nas minhas considerações.
Na verdade, já que o Incra é um programa de
parceria concreto, realista, pergunto: na prática, o
que faz? Juntamente com os municípios, analisa os
assentamentos que serão implementados, as rodovias que deverão ser viabilizadas, as unidades de
saúde e postos de saúde que deverão ser construídos e ainda analisa aspectos ligados à assistência
técnica. Faz-se um cálculo de custo. A prefeitura poderá, se tiver máquinas, utilizá-las, mas o Governo
Federal repassará o valor da rodovia, do posto de
saúde integralmente à prefeitura. Ela seria um executor fiel, que utilizaria a capacidade local, sem precisar contratar grandes empresas a custos altos.
Provou-se que o custo da prefeitura no local é quase
50"k abaixo da média nacional. O INCRA ganha
com isso, o Governo Federal também, e ainda se
pode viabilizar o projeto.
··
· · ··

É claro que as prefeituras só poderão executar
as obras depois da assinatura de convênios através
dos quais se determine o repasse de recursos do INCRA. Por isso mesmo, o Ministro Jungmann, daqui a
duas semanas, estará naquela região para, repito,
discutir e assinar convênios não só relativos à infraestrutura econômico-social - essa será acompanhada por conselhos municipais que envolvem a sociedade civil, os agentes públicos -, mas também os
atas desapropriatórios complementares.
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V.~ tem razão. Acho que essa é a única solução. Sem isso, estarfamos diante de uma utopia
O Sr. Josaphat Marinho - Em resumo, o que
V. Ex" sustenta é que a União entrará com os recursos financeiros?
_,. ,_
O SR. COUTINHO JORGE - Perfeitamente.
Posso dizer a V. Ex" que talvez o INCRA, em termos
de recursos, é o segmento da União que tem mais...
O Sr. Josaphat Marinho - Espero que o seu
entusiasmo e a sua boa vontade possam converterse em realidade, porque até aqui o que se verifica é
que, nos seus próprios programas isolados, a União
não cumpre os prazos estabelecidos para o fornecimento do dinheiro, Um exemplo claro: a recuperação
da lavoura cacaueira na Bahia.
O SR. COUTINHO JORGE - Pessoalmente,
nobre Senador, estamos acompanhando, juntamente com outros Parlamentares, Governo do Estado e
Ministro, o desenrolar dos acontecimentos. Notamos, por parte do Governo Federal, ontem, uma boa
vontade imensa em relação às propostas, já que naquela área há uma única superintendência especial
federalizada, portanto, há um acompanhamento nosso juntamente com os prefeitos. Até hoje o Governo
·
Federal tem respondido à altura
Espero que essa idéia seja posta em práticã..
Quero voltar aqui, depois da visita do Ministro, e dizer. - O Ministro assinou os convênios, cumpriu a
palavra; e o Governo Federal está tentando, pelo
menos naquela região, .solução para a problemática
agrária no nosso País.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente:,'.
O SR. ROBERTO FREIRE - Sr. Presidente,
peço a palavra para uma comunicação inadiãvel.0 SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Robe~ li'reire;para
uma comunicação inadiável, pelo prazÕ de 5 minutos, na forma Regimental.
O SR. ROBERTO FREIRE (Bioco-PE. Para comunicação inadiável. Sem revisão. do orador.) - Sr.
Presidente, apenàs para dizer da minha satisfação
pessoal, e creio que do ·próprio Senado, porque esgotou-se o prazo previsto no Regimento Interno para
que uma decisão da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pudesse ser questionada e, através
de um requerimento, viesse a Plenário a fim de ser
votado.
Refiro-me a uma proposta com caráterterminativo que trata da questão do nepotismo, projeto que
proíbe e veda a contratação para cargos confiança
de parentes até terceiro grau. Essa proposta foi
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aprovada na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, por unanimidade, tendo o prazo regimental
para que um décimo dos Srs. Senadores, se assim o
quiserem, tragam a matéria ao Plenário. Esse prazo
esgotou-se. E, considerando-se aprovado aquilo que
aprovado havia sido na Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, esse projeto será enviado à Câmara dos Deputados.
Não tenho dúvida, Sr. Presidente, de que é
isso que a Nação está esperando. É um abuso.
Se não houvesse essa prática constante, que,
infelizmente, nesta última safra de prefeitos municipais avançou de forma avassaladora, isso
poderia ser perfeitamente aceitável em qualquer
regime democrático. Mas é . um abuso que se
transformou em algo que causa indignação na
sociedade brasileira.
Já havíamos aprovado nesta Casa projeto
idêntico, que foi para a Câmara dos Deputados e,
por problemas na Comissão, teve um caráter terminativo num relatório de rejeição, embora houvesse um outro relatório da mesma Deputada-Relatara encaminhando-o à Comissão Especial de
Reforma Administrativa. O fato é que, lá, foi arquivado.
Talvez, se também aprovado na Câmara, tivéssemos a oportunidade de não termos o dissabor de
assistir a esse festival que ocorreu em várias prefeituras brasileiras, em vários legislativos municipais
brasileiros, que veio se somar àquilo que já conhecíamos no Poder Judiciário, no próprio Poder legislativo Federal, em alguns legislativos estaduais e no
próprio Executivo, tenho a impressão de que essa lei
tem um aspecto moralizador. Ela exige transparências daqueles que exercem cargo público de não
confundir a coisa pública com coisa privada, muitos
imaginando até ampliar renda familiar sem nenhum
respeito àquilo que significa o \erário público, àquilo
que signifiCa a moralidade da administração. pública,
àquilo que significa ética.
.
Portanto, queria trazer aqui apen~s a nossa satisfação pessoal de ser o autor do projeto, e creio
que expresso também a satisfação do ·Senado por
ter aprovado essa lei.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplícy, por
20 minutos.
O SR. EDUARDO SUPUCY (Bioco-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Senador Geraldo Melo, S~ e Srs. Senadores; em primeiro lugar, quero cumprimentar, por seu
gesto, o Deputado Almíno Affonso que, designado

para ser o Relator na Comissão de Constituição e
Justiça e da Redação, da Câmara dos Deputados,
sobre o episódio relativo à compra de votos, por ocasião da votação da emenda constitucional sobre o
direito de reeleição, abriu mão, renunciou ao cargo
de Relator. Expondo, com clareza, disse que quer
muito que seja averiguada a responsabilidade e apurados os fatos relativos ao episódio. No entanto,
sentindo que a Comissão de Constituição e Justiça e
da Redação não tem os elementos necessários, por
exemplo, para convocar aqueles que precisam prestar esclarecimentos relativamente a esse episódio, a
começar pelos próprios ex-Deputados, que já renunciaram aos seus respectivos mandatos - Ronivon
Santiago e João Maia, que, segundo S. ~. já deixaram Brasflia -, não há como a Comissão de Constituição e Justiça e da Redação convocá-los; e que
também teria árficuldade em convocar outras pes·
soas, incluindo o próprio Ministro Sérgio Motta, porque somente o convite poderia ser feito, S. Ex" avaliou que precisava renunciar a esse cargo. Inclusive
na entrevista que deu ontem, ao vivo, a Paulo Henrique Amorim, o âncora da Rede Bandeirantes de Televisão, S. Ex" disse que a Comissão Parlamentar
de Inquérito é que constituí o instrumento adequado
para se levar adiante a investigação que a Nação requer.
É preciso lembrar que 91% dos consultados
pela Folha de S.Paulo, há uma semana, mostraram
necessidade e opinaram pela constituição da uma
Comissão Parlamentar de Inquérito.
Disse o Ministro Sérgio Moita, em Portugal,
que não serão crises circunstanciais que. farão este ·
Governo perder sua iniciativa.
Eu gostaria de dizer que a crise por que
passa o Governo Federal é a crise da Nação.
Não se trata simplesmente de crise politica. Não
se trata simplesmente de o Governo estar, por
todos os meios, a evitar que se conheça; em
pr.ofundidade, como se deu o processo de compra de votos. A crise importante que se dá é de
natureza socioecónômíca. A crise que imobiliza
o Governo Federal é aquela que não dá respostas aos problemas sérios do desemprego, da recessão, da dificuldade daqueles que estão ou
desempregados ou com um nlvel de rendimento
extremamente baixo.
A crise social está caracterizada pela dificuldade dos segmentos exportadores em. poder crescer,
da dificuldade dos segmentos que competem com
as importações em função da politica económica, e
inclusive a política cambial levada adiante pelo Go-
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vemo, crise que hoje se estampa com números. A
Fundação Seade divulga pesquisa em que mostra
que a taxa de desemprego na grande São Paulo
cresceu pelo terceiro mês consecutivo.
As informações captadas pela Pesquisa de
Emprego e Desemprego mostram que a taxa de desemprego total na região metropolitana 'de São Paulo elevou-se em abril, tendência geralmente observada no período, correspondendo a 15,9% da população economicamente ativa.
A taxa global de participação cresceu de 60,8%
para 61,6%, devido à incorporação de 124 mil pessoas à população economicamente ativa. Como foram gerados apenas 28 mil postos de trabalho no
mês, o principal determinante do aumento do desemprego em abril foi a ampliação da força de trabalho regionaL
O nível ocupacional variou 0,4% em abriL Esse
resultado foi determinado pelo desempenho positivo
- cabe ressaltar que houve pelo menos um setor
que cresceu - do setor serviços, que contrabalançou
o decréscimo da ocupação dos demais setores.
Houve ampliação do assalariamento sem carteira
assinada no setor privado e do trabalho autõnomo;
ou seja, mais trabalhadores no mercado informal
constituem outro indício de que houve agravamento
para os trabalhadores no mercado formal, os que registram a sua carteira.
. O rendimento real médio dos ocupados apresentou pequeno aumento: 0,8% em março, passando a equivaler, em valores monetários, a R$872,00.
Assim, os indicadores são os seguintes:
Em abril de 96, a população economicamente
ativa correspondia a 8,443 milhões de pessoas; em
março de 97, 8,421 milhões; e em abril de 97, a
8,545 milhões.
Os desempregados: em abril de 96, 1,342 milhão; em março de 97, 1,263 milhã~; e em abril de
1997, portanto, no mês passado, 1,359 milhão de
pessoas, correspondendo a um número extremamente elevado.
\
Em abril, 915 mil pessoas estavam desempregadas na classificação aberto; 444 mil na classificação oculto. Assim, a taxa de desemprego, que, em
abril de 96, era de 15,9%, passou para 15% em março de 97 e novamente 15,9% em abril de 97.
A taxa de desemprego aberto, que era 11 o/o em
abril de 96, passou a 9,9% em março de 97, mas,
voltando quase à casa dos 11 o/o, porque registrando
10,7% em abril de 97, sendo a taxa de desemprego
oculto de 4,9% em abril de 96, 5,1 o/o em março de
97, e 5,2% em abril de 97.
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O Sr. Lauro Campos - Permite-me V. Ex" um
aparte?
O SR. EDUARDO SUPUCY- Dada a gravidade desses números, antes de conceder o aparte ao
Senador Lauro Campos, que inúmeras vezes tem
inclusive, enfatizado o que estou dizendo, vou citar~
que diz o boletim da Fundação Seade em convênio
com o Dieese:

"Em abril, pelo terceiro mês consecuti-vo, houve crescimento da taxa de desemprego total, que passou de 15%, em março,
para os aluais 15,9%, tendência geralmente
observada no período. Estima-se a existência de 1,359 milhão de pessoas desempregadas na Região.
A taxa de desemprego aberto manteve
o movimento ascendente registrado desde
fevereiro, crescendo de 9,9% para 10,7%
entre março e abril.
Por atributos pessoais, a taxa de desemprego aumentou para todos os segmentos populacionais. Destaca-se o crescimento
mais intenso entre as mulheres (8,3%), as
pessoas não consideradas chefes de família
(6,5%), os jovens de 18 a 24 anos de idade
{6,7%) e aquelas com 40 anos ou mais
(12,8%). Para este último segmento etário, a
atual taxa de desemprego é a mais elevada,
para igual período, desde o início da pesquisa, em 1985."
Quero registrar, Senador Lauro Campos, que
o que está aqui registrado em números se caracteriza, também, pelo fenômeno de estarmos saindo,
·na grande São Paulo, pelas ruas, e vermos o enorme número de pessoas nesta faixa de idade, mais
de 40 anos, e também aqui, no Distrito Federal, e
em outros lugares do Brasil, queixando-se da dificuldade de encontrar emprego. O número está registrando que, de fato, nunca foi tão grande o desemprego - 12,8% - para pessoas com mais de
quarenta anos.
E continua o boletim:
"A taxa de participação global cresceu
de 60,8% para 61,6% entre março e abril,
devido à entrada de 124 mil pessoas na População Economicamente Ativa (PEA).
Como o volume de postos gerados (28.000)
foi insuficiente para incorporar esse incremento, o contingente em desemprego foi
acrescido de 96 mil pessoas em abril.
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Em março, a taxa de desemprego total
ampliou-se em todas as regiões onde a PED
é realizada, mantendo o movimento de elevação iniciado em janeiro. Comparadas
àquelas registradas em março de 1996, as
atuais taxas mostram-se mfús elevadas em
Porto Alegre e no Distrito Federal. •
Concedo o aparte ao Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos - Nobre Senador Eduardo Suplicy, como escolhemos o Partido dos Trabalhadores para dedicarmos as nossas energias no
sentido da transformação da sociedade, as nossas
preocupações também convergem justamente para
esses problemas que são mais cruciais e atingem
muito mais de perto a classe dos trabalhadores, a
classe dos pobres e oprimidos do que as classes dominantes, as classes de capitalistas e banqueiros.
Nunca vi desemprego entre banqueiros. Capitalista
falido é uma espécie de trabalhador desempregado
e devia entender que estamos no mesmo barco. Do
ponto de vista de V. Exª, o importante é o fato de
que não apenas em São Paulo - onde o desemprego atinge a 17,9%- mas, no mundo, há um bilhão
de pessoas desempregadas. É a primeira vez na
História do mundo que acontece isso. Gostaria de
fazer uma breve reflexão, que vem corroborar o ponto de vista de Jeremy Rifkin, em O Fim dos Empregos. Obviamente, o fim do emprego significa o fim
do capitalismo, porque não pode haver capitalismo
sem emprego, como não pode haver escravidão
sem escravo, sem a relação de escravocrata. A meu
ver, o capitalismo, ao alcançar o nível tecnológico
que já existia na década de 20, demonstrou que é incompatível ·com o pleno emprego. Entre· .1923 .e
1929, houve o auge na História do capitalismo,-que
produziu a sobreacumulação e,. de acordo a>m Keynes, ã crise de 1929 resultou ju~tamente desse eras"·.
cimento. Entre 1923 e 1929, apesar de todo esse investimento, a tecnologia era tão labor saving, era
tão expulsara da· mão-de-obra que, na Suécia, na
Noruega e na Dinamarca, o desemprego andou em·
tomo de 1Bo/o; na Inglaterra, a 12%, e.apenas .nos
Estados Unidos a pouco frnli!?, de 4%. Quer dizer,
mesmo nas fases de altíssimos investimentos, o desemprego.já se encontrava,·nesses países, próximo
de 20%. E ele desapareceu. Na .Alemanha, em
1932, o desemprego era de 44%; nos Estados Unidos, era 27%. E foi o desemprego na Alemanha que
fez subirHitler ao poder. Então, durante 50 anos, no
auge .keynesiano, a guerra .quente. foi-se transformando em fria; a estrutura permaneceu praticamente a mesma: a produtiva ocupacional, então, o de-
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semprego foi disfarçado. Os desempregados transformaram-se em funcionários públicos, em trabalhadores dos setores relacionados ao governo, tais
como o bélico, espacial, de construção de estradas,
estádios, na Alemanha..de..Hitler. Parece-me que o
desemprego atual, que registra 50%, no Peru;
17,3% na Argentina e o índice a que V. Exª se referiu no Brasil...
O SR. EDUARDO SUPUCY - Na região metropolitana de São Paulo, 15.9%.
O Sr.Lauro Campos - Em Brasília, está bem
superior a esse índice.
O SR. EDUARDO SUPUCY - No Distrito Federal, em março, esse índice chegou a atingir 1Bo/o,
segundo a pesquisa de emprego e desemprego da
·
Fundação SEADE.
O Sr. Lauro Campos- Quer dizer que a aplicação dos princípios neoliberais, na década de 20, já
mostrou esse resultado desagradável. Agora, com a
volta do neoliberalismo, verificamos que o Governo,
que antes reempregava desde os anos 30 - nos Estados Unidos, 17"/o da peia é de funcionários públicos -, com esses princípios neoliberais, demitindo
funcionários, apelando para novas tecnologias modernas, modernosas, desemprega trabalhadores.
Vemos que se esgotaram todos os mecanismos que
o Estado tinha de reabsorver a mão-de-obra e o próprio Estado passou a ser desempregador. Desse
modo, não há dúvida de que, se pensarmos no multiplicador de desemprego, veremos que, fatalmente,
atingiremos 60% de desemprego em escala mundial,
porque os ·freios, as medidas que o contra-arrestam
não funcionam. Hoje, estamos Cóm 32% da péia
mundial desempregada É o fenômeno mais importante do século; e é o fenômeno que não encontra
resposta. Diante disso, .fll'!l vez de perguntarem qual
é o ponto de ·equilíbrio 'll!i taxa de câmbio, o ·ponto
de eQuilíbrio da taxa de juros, o ponto de equilíbrio
do desemprego, como gostam de fazer os economistas; eles deveriam estar• preocupados em saber·
qual o ponto de explosão do desemprego;·:Na 'Ate-·
manha, em 1933, fÕi de 44%, e isso levou Hitler ao
poder .e à Segunda Guerra Mundial. Qual é o porrto ,
de explosão? Será 40%? Trinta e dois por cento não
é, porque já atingimos essa marca Será de 50%?.
Haverá um ponto de explosão no fenômeno desemprego que talvez seja o mais grave e o mais importante deste século. Parece-me que.as coisas·.realmente não reclamam; elas suportam a crise. A.()CÍ(},
sidade do equipamento amplia-se mas o homem-ainda reage; ele ainda é capaz de reação. Mas haverá um
ponto, diante dessa situação que criaram e dessas ex-
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periências neoliberais, em que o homem ainda afirmará o seu direito de sobreviver. Muito obrigado.
O SR. EDUARDO SUPUCY - Nobre Senador
Lauro Campos, V. Ex" faz aqui um alerta extremamente importante, ampliando a preocupação com o
desemprego não apenas no Brasil mas em escala
mundial.
'

É fato que houve a expansão da área do mundo aberta para o capitalismo. Entretanto, não se resolveu este problema dramático do desemprego,
bem como o problema, também extraordinário, de
mais de um bilhão de pessoas, sobretudo nos países do Terceiro Mundo, mas, também, nos países
desenvolvidos, que estão desempregadas ou, senão, vivendo em extrema miséria.
O Planeta Terra, a partir de 1917, chegou a assistir a um movimento que caracterizou a passagem
de praticamente um terço da humanidade vivendo
sob governos que tinham a preocupação com o socialismo ou sob governos de partidos marxistaslleninistas. Depois de 1989, houve urna reversão disso e,
hoje, temos Cuba, Coréia do Norte, República Popular
da China e poucas áreas mais sob governos que têm
outra forma de organização social que não a do capitalismo. Ou seja. em poucos momentos da História do
Mundo teve o capilalismo área aberta aos investimentos, sobretudo das grandes corporações inteiramente
abertas, e o movimento no sentido de abrir os men::a·dos para tal finalidade continua extremamente forte,
sem que, entretanto, se resolva o problema do desemprego que aqui está a se agravar.
Gostaria de continuar o debate, mas; Sr. Presidente, preciso fazer um registro sobre o offcio que
estou encaminhando ao Sr. Ministro da Fazenda,
Pedro Malan.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Senador Eduardo Suplicy, a Mesa terá ~a a tolerância
com
O SR. EDUARDO SUPUCY - Muito obrigado,
Sr. Presidente.
I
Encaminho cópia da correspondência· que me
foi enviada pelo Sr. Euclydes Ribeiro de Souza, Pre- .
sidente da Associação dos Investidores da Coroa
SIA, que, em nome de 34.250 pequenos investidores, inclusive do Sr. João Machado Paim, reivindica,
há 14 anos, sob o risco de verem o seu direito prescrito na forma da lei, o ressarcimento dos valores
aplicados no Grupo Coroa SIA, que teve sua falência
decretada em 25.01.93, por sentença do MM. Juiz
da 6" Vara de Falências e Concordatas da Comarca
do Rio de Janeiro.

v_ ex-.
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De acordo com o Ofício n• 1331/96-Ad, desse
mesmo Juízo, •a arrecadação (...) efetuada se mostra insubsistente para o atendimento aos credores";
necessário se faz que as autoridades competentes
busquem a satisfação do direito assegurado pelo Estado a mais de trinta mil famílias que sacrificaram
parte de seu património, na qualidade de pequenos
poupadores, acreditando na fiscalização do Banco
Central sobre as instituições financeiras e as garantias oferecidas pelo Governo.
Isso posto, submeto à apreciação do Ministro
Pedro Malan toda a documentação que chegou ao
meu Gabinete relacionada ao caso Coroa/Brastel,
para que possa S. Ex" possa determinar providências no sentido de efetuar o pagamento dos pequenos investidores com os recursos do liundo Garantidor de Créditos - FGC, criado para esse fim, visando a solução definitiva da questão.
Gostaria, também, Sr. Presidente, de registrar
duas respostas a requerimentos que fiz - normalmente, registramos as perguntas e, quando chegam as respostas, nem sempre as registramos.
Portanto, faço questão de registrar a resposta do
Ministro do Exército General Zenildo Zoroastro de
Lucena sobre a operação em Curaçao do Alfa.
Perguntei a S. ExA se o Exército estava fazendo
operações sobre um potencial inimigo, ou seja, os
trabalhadores sem terra. Ele afirmou que os trabalhadores sem terra. não são inimigos potenciais;
que se tratava apenas de uma simulação de conflito internacional. Considéro importante que tal resposta fique registrada, bem como a resposta do
Ministro Lélio Viana Lôbo sobre a notícia veiculada
na TV Bandeirantes, por ocasião do treinamento
militar quando os soldados repetiam a marcha:
"Tortura é muito fácil de fazer, pegue o inimigo e
maHrate até morrer". O Ministro esclareceu que
"foi aberta sindicância em curso e que o episódio
em tela constitui fato isolado que caracteriza desvio comportamental e, dentro desse enfoque, vem
sendo tratado no âmbito deste Ministério".
Aproveito a oportunidade para solicitar que
seja transcrita na fntegra a resposta do Ministro Lélio
Lôbo, o que, aliás, o Presidente Antonio Carlos Magalhães havia feito, pois S. Ex", de pronto, antes
mesmo do prazo regimental, jã havia encaminhado
resposta a esta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
SR. EDUARDO SUPUCY EM SEU PRO.
NUNCIAMENTO:

o
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AVISO N" 29/GM-7/179

1\pesar daqUeJ.I. IUKIJ.Ciucia nio 1cr sido eooclu:ida. CAbe pn::star a. v'OSSI!
E=l<oci.IS ..,.,;dcoçlles que :";i "1!"'=
- os sritD< de g,b". • """"' úpos de IDOÓVIçio coastiiDcm &to... de
~ imponiacia"" imtroções m.iliw.s,- daqueW que ,.;gan esfon;o
fisico, tais como: ordem UD:id&, cducaçio física. mm:b.as focçad.as. calistêuica e otttru..
- ~ os io.sttutccs e mooitoies iDceatiwm os i:nstmeDdos oo
K!ltido de que. DO seio da própria ~ surjam ~ quanto aos gritos de guerm a.
sem:a adot&dos cm detc:zminldu situações. rufo pela. qual o tear da. estrofe entoada,
durmte o lbJoctmmro dos m:rtlti:S. nlo era do ...,..becirrrzrto do C<lmandmte da Base
Ama de s.ma Maria.
8
Uma ftZ terminada a :!.indi~ c:m: curso, scrio adotndas as providêacias

---;-

Brasília, 6 de maio de 1997.

Senhor Prea:idente,

.

Ob I

OS~ . ~ 9l._:""

c.:;qu:.o { ~

-

Da ate.nç.!.o ao Requeri~~ento de InforaaQ6e.J na 237 f97, de
autoria do Seador EDUARDO SOPLIC'i, ccnforna das.pacbo do O!!cio no

J02{SF), de OJ de abril de 151?7, do Prbw:iro-S~et4rio, exere1cio, que deu entrada neste M~nisttrio u 03 de abril 517, ptiÇO
vêni;a para tecer as seguintes cons1deraç6a~:
2.
No
MinisUrio
da
Aet;oniutica
III
Instruç.lo
Militar
ministrado aos COlllponc:ntes dos ·seus qu•dros de uneira çOral, • aos
recrutas em particular, c;JUardll absoluta consonl.ncia col!l os aai.s
elevado~
P4dr6cs
t6cnico-profissionais,
com
6nta:s:c
nos
COIDPOrt...antos 6ticos e •ora:ts que norteia• a Força. Afira•
er~ileir,a. • na estrita obcdl.l:ncJ.a ao ordc:nuento jur1dico viqanta.
J.
o Ministl:rio da Aeron~utica pocsui •odelo •próprio de
torzaç:!lo, instruçl.o e tre.tnamento consaql:'ados pel.a vivéncia de
cinquenta e ceis anos: de existência, nlio dependendo de modelo • de
exemploc de nenhuma outra Naç.&o. mesmo tratando-se de aliados;; e
parC411iroa.
-t.
consciente da import.lncia da adesAo do Brasil a tratadoa e
acordos internacionais, e contlecedor das s.:ua:s ol:lriqações camo órg.\o
do Gcverno ar.z~sileiro, o Mini.liltl:rio da Aercn.6utic:a observa e
pratica em sua plenitude todas a:. convenç6e:s internacionais da•
quais; o Brasil é ciqnatArio.
s.
Quanto As de111ais que:otõcs, Senhor Presidente, JUlgo baver
esclarac:idll •travlls;; do Aviso '"'" 016/GM-7/134~ de 03 de abril de
1997, enviado a v.. ExD e publ.t~do no Dio!irio do Senado Fe"deral no
dia lO de .abril de 1997.
AtenClOSlUIIIIInte,
'--~

- . , . . . , . elegoiseol>Mls.
, . .·
•
9
Pot últimc. ainda tmll. vc,. reafirmo a Vossa E:a::elêncl. que o episódio cm
tda. coastitni fato isolado, que caracteriza m:n desvio OODipCXtmJenr:a!. ,e dentro desse
eofoque vem sendo tiatldo no imbito deste Ministério.

Âtenciosamc:nre,

A Sua E...celirw;:i3. o

~

.scnad()r .-\NTÓNIO C"ARt.OS :'\1AGAIJiÂr~S
Prt:sa<icnte do Sen;ldo Fo.-d~~l

UR.-\.."ÇII.JM)I'

·~

Lit,~;,i~~~ LÕBO

Ministro da

A VlSO N" 139-AJ.l/MEx

~ron!utic:a

BiaSilia, 19 de maio de 1997.

A sua Exc:elincia, o senhor
Senador ANTÔNJ:O Cli.RLOS HAG~ES
00 P!"esldentc: do Sen.:~;do f'odel:';, l
l!<liJ:I>

OSAER·'

(!~~:(~~rj
A VISO N" 16/GM-7/134

\
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t"'IP't'"' . . , .

~0.$ .e,;'l-/'11. ):t~"
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~
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de-·.'~:

'· ':·~·--"""'"' "...~

·-. -ofl~-9f*'*{,~!·.

.~o:·~_"
Seoboo'-~·:/ ~

. .
. . ·. . .
Teaho & honra de dirigir-me & Vo.s4 Excelência a rcpdto do lamcn1:ável
episódio oc:mrido no mês de março desce ano, 111 Base A=a de Sam1 Maria, m:cntcmc:nn::
divulgado pela mídia.
2
O pito de guerra ento.ado durante o deslocamento para II1tll. ~ de
ordem unida, fon de dUvida, complewnc:me inadequadO,, WlSOU Dlnnl repuls:l dentro
deste Ministério, repercutindo, com mcc:nsidade, em. ambas as ~ do Coagn:sso Nacioa:al.
onde dlvmos pariamenwes. laterprea.ndo os kgitimos ~os do povo, repadiamm
"eemez:~temente aquela ococrência..
• ~ • .
•.
3
A priori. dtvo reafirmar a Vossa Excelência que o Ministério da Aeroaáutica.
sc:mpre procurou minisnr a lasttuçio Militar cm -gca1. e·dos n:auta.s -cm -particular~ -cm

L

Trataopresr:medo0fic:i.orf.369{SF). de23 dtSxil ilJtim!?.

2.
Em resposta ao~ i ·do -~to de lnfol:maç6es do Senador Eduardo
Supiicy, informo a Vossa Excdé:acia:
a. o exeztlcio ~ pela 3! Divjs1o .de Exército, cm DCM:mbro de 1996,
desca:wha.« aam cenário .bipocbilo de coailito cxtCDo, coutra cponeatc: .ficticio. d.e
exigem cstrangciiae com~ militar c:on~ •
b. o treiDamcmo coaduz:ido pelo 29! Batzihlo de Iufant:u:ia Blindado, em
- d o . . . . . . . , . - foi do tipo.,.,.... de Quadros" • , _ "''""'ffico pua
· ofiQais e p;nldados. sem. a piRiçipaçlo 'de cabos c ~e~lda:los ·-.e leVe oomo objctiw o
~~ de medidas lliws c pasivas de segurança orpméa. W:mdo à IIWIIIttnÇio da
iatcg:ridade•dc am Campo de IDstruçlo ~ ma. miJitlr mde se realizam diverso$ exen:fcios
com tropa e tiro tet1. aas coadições ideais. para os ~ c pua os moradotc:s
circunvUinhos;
.

· .· · c. como se v!, a mc:açlo a ~sem ierra cOmo "'inimigos potenciais- ê
completamCJlte iDcompuivd no primeiro caso ~ por tratu'-sc da sirn~laçio de: um confli1o
intenlacionai -.'e absohmmenle imprópria no xguDdo - qtttado o tn:inamemo visava a
impedir o trinsilo c a pcmwJêDcia de posseiros. ladr&s c:cmuns. pcscadotcs: e c:açadon:s não
aulocj:r;ados. e. acé _mesmo, de pessoas desavis.zdas no interior de área militar. tudo com o fim
de altar.danos ao patti:mõaio, c:xposiçio aos riscos incren1cs a um cxm:icio militar em çurso
ou. ai ada. ac:iden1es pmvocr.dos pela mmipLllaç.ão indevida ele mUerial de erdpteSO militar.
3.
No que diz respeito à iodagaçlo fonnulada DO item 2 do mcs:ioo requerimento,. a leitur.l
do n:latório «DC:ll poderi ilustrar. C!XC bsstm,tz::. t1uc:a, • ~de c • inttnsidade da
pmicipaçlo do Exército Bcasikim ao esforço que o Govcmo 'Van ~cm ~o ao
problema lisadiório do Pois.
. . . . . . ' . . . . '' . • . • ' . . • . . .'
.

tonsonâzlcia cmn os nWs elevados padrões 1ecaico-profissiotWs. com ênfase aos
compon:amesltos eticos c· morais que noneiam & Força Aêrea Brasileira e'na 'estriu
obedttnciaaoordcnamentojwidico vigente. ,
\ ~ • , • ' -·:- _
.
Assim sendo. a :~doçio de gntos de g'.JCIR., canções c outros tipos· de
4
moriv.aç..io devera :adequar-se a orientaç.io gen.l e especifica. constante dos.Ptopamas de
Tn.balho dos Orgãos Sctoriais e dos Progamas de Instrução das di\'etsas Org..:taiza~s
Militares.
.
5
Dessa forma. o f;1to oeorndo na Base Aérea de Sanu Matu. ccnstituiÜ-se

em-

deso.no de condtn:L. cm relação aos padrões de componamen~e previstos. e conttu1a nontlU
em Vll;Dr neste

6
Tio logo tcmou ciêDcia daquele deplarivcl fato, o Cornmdantc da &s.c:
Aérea de Santa. Maria determinou a abo:::rn.ln de Sindiciacia Sumiria. com o propósito de
apurar circunstiucias, respotlSi.veis e <lutrOS aspecros que o motM:ram. ·
~

-

____

A Sua. E.'l:c:dincia. o Sedtor
$1.-.udor CARLOS PATROCfNIO

Primeiro-Sccre1ario. cm E."<Cn:icio. do Senado Fcdcnl

___,____
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__' ,_, _.
~

_

.
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ANEXO AO AVISO N" 139-A3.1/MEx, de 19 de maio de 1997.

CONTRIBUIÇÕEs RECENTES DO EXÉRCITO BRASILEffiO
AO PROCESSO DE REFORMA AGRÁRIA

L GENERALIDADES
O Exército Brasileiro, acompanhando a evolução da questão fundiária no País, ciente de sua
responsabilidade como instrumento de ação do Poder Central, e perfeitamente sintonizado com as
direttizes expedidas pelo seu Comandante Supremo, o Presidente da República, entendeu como
obrigatória a sua participação nas ações que possam conduzir à amenização do problema.

Dessa forma, após a análise da questão, foram colocados, em novembro de.1995, à disposição do
Presidente da República para uso na refól'ma ·agrária :
- os ttabalhos do Serviço Geográfico do Exército;
- os serviços da Engenharia de Construção do Exército;
- as áreas afetas ao uso especial do Exército.

2. INSTRUMENTOS DE IMPLEMENTAÇÃO
Em maio de 1996 foi assinado um protocolo de intenções entre o Ministério do Exército e o
Ministério Extraordinàrio da Reforma Agrária, com o objetivo de transferir para a jurisdição do rNCRA
as áreas afetas ao uso especial do Exército e viabilizar as ações conjuntas envolvendo as Organizações
Militares (OM) de Engenharia de Construção e aquele lnsútuto.

Para operacionalizar o referido protocolo, foram assinados os seguintes convênios:
-apoio ao Projeto de Assentamento Tuerê., em Novo Reparúmento (PA), tendo a 4! Divisão de
Levantamento e o 2! Batalhão de Engenharia de Construção (BEC), como órgãos ~ecutantes:
- apoio. em-Jlrojetos de assentamento no Estado do Mato Grosso do Sul, tendo com executante o 9!!
BEC;
-apoio em projetas de assentiunento no Estado da Paraíba. pelo l~ BEC.

3. REALIZAÇÕES
a. Quanto à transferência das áreas afetas ao uso especial do E:<ército para o rNCRA:
- total ofenado pelo Ministério do E:<ército - 6.205.000 ba:
-áreas ja transferidas por interrnédto-de Decretos Presidenciais- 2.514.464 ba:
- arcas em processo de transferência - 3.690.536 ha.
b. Os recursos já repassados para este Ministério pelo rNCRA permiúram a concretização, até 29 de
abril úlúmo, das metas apresentadas nos quadros de produção que se seguem.
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1) Serviço Geográfico do Exército

4!DL1

UN

METAS

OM

km
km
lan
lan

Locação de estradas
Levantamento de estradas
Levantamento de perímetro
Levant. de fundo de vale

PREVISTO

s
s

128
128
115
138,5

EXECUTADO I LOCALIDADE

70.8
64,8 Novo
84,1 Repanimento
63,8

UF

PA

2) Unidades de Engenharia de Construção

METAS

OM

'.

Construção de estradas
Caixa d'áeua elevada

PoçOs
J!!BEC2

Proieto de estradas
Construção de estradas
Bueiro
Pontes de madeira
52BEC 2 Construção de estradas
•'":,:•'
· Blleiros
I
Construção de estradas
Recuperação de estradas
9!!BEC' · Construção de escolas I
Ampliação de escolas
Recuperação de escolas
Perfuração/instalação de pocos

2!!BEC1

.

Chafarizes
Adutora
Rede elétrica

I ·Un

PREVISTO

lian
I un

1436

un
un
m
m

9
6
5.000
150

lan
lan
m
m
lan
m
km
km
un
un
un
un

40
110
1710
50
89
800
100
48
4
2

2

I

6

~endas:

I • Obr:!s momclll:lncamcme paralisadas em função do periodo de chU\'35.
2 • Aguarda rcp:!SSC de =rsos financeiros.
3 • Obr:!s cm ;mdamcnto.

EXECUTADO.

LOCALIDADE IUF

o Alhandra

O Conde
O Cruz do E. S.
Q Ala2oa Grande
O Ala2oa Nova
O Massaranduba
Pitimbu
26
.......
25 Novo
396 Repanimento
36
O Theobroma
O.
44.5 Corumbá
48 Dois Irmãos
2.24 Anastácio
2 Bodoquena
0.3 Rio Bonito
5

PB

.

PA

RO

MS
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O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Gilvam Borges, por
20 minutos.
O SR. GILVAM BORGES (PMDB-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)_;::.,. Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, ocupo a tnbuna para comentar um assunto que,' alguns dias
atrás, foi amplamente veiculado na mídia. Refiro-me
à compra de votos, um escândalo que atingiu diretamente um Estado da Região Norte, o Acre. A partir
desse episódio, tivemos imediatamente a ação de
um velho e conhecido grupo, oriundo do Estado de
São Paulo, no sentido da diminuição da representatividade de nossas Bancadas. Nós representamos 50% do território nacional. É lamentável
que essàs notícias, plantadas pelo eixo São PauloRio, sejam divulgadas pela mídia.
Estamos acornjJanhando esse assunto com muita
· preocupação. Aliás, já ocupei a tribuna anteriormente
para alertar o País e esta Casa, que cuida específicamente do equilíbrio federativo, sobre essas ameaças.
No último domingo, O Estado de S. Paulo publicou uma matéria encomendada, intitulada •um
Camelódromo Gigante à Margem do Amazonas•,
nos seguintes termos:

"Macapá- Criada em 1990 pelo então
Presidente José Samey, a área de livre comércio do Amapá é hoje um falso eldorado
movido a sonegação fiscal e contrabando. •
Na realidade, tal matéria faz propaganda da
prostituição, do banditismo, do êxodo rural. Trata:!e
de uma matéria capciosa, que traz um prejuízo irreparável para o meu Estado. Isso não é verdade, Sr•.
Presidente, é um desrespeito. Fazemos fronteira
com a Guiana Francesa, estamos lá no extremo Norte do País e temos inimigos declarados das Zolll!S·<
de Livre Comércio, como Manaus ~ outras que fi):.·
ram criadas para tentar dar uma alternativa económica e opções de fiXação dos homens nessas. res~ivas regiões.
1
Todos sabem que a Amazônia é uni alvo de
ambições internacionais. Um dos inimigos declarados da Região Norte ou da Amazônia é um colega
nosso, Senador, ql!e todos conhecem. S. Ex", quando Ministro, declarou que é contra todas as Zonas
de Livre Comércio. Refiro-me ao Senador José Serra. Infelizmente, S. Ex! perdeu a eleição em São
Paulo, pois, se tivesse gaAho, deveria estar lá, cuisJando do Maluf e de suas brigas políticas.
Temos todo respeito pelo Estado de São Paulo
e estamos juntos, unidos, para aprovar medidas que
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venham ao encontro das suas necessidades. O Brasil é um país de dimensões continentais.
Vou ler aqui uma-matéria. do jomal de maior circulação no Estado do Amapá, o Diário do Amapá.
Em seu editorial, os articulistas do meu Estado falam
o que todos gostariam de falar:
"Historicamente, o Norte brasileiro tem
sido duplamente colonizado. A colonização
européia que dominou o País de ponta a
ponta foi uma que pouco ou nenhum beneficio nos deixou.
A outra, exercida por brasileiros do Sul
e do Sudeste, economicamente mais fortes,
é simplesmente aviltante.
Todas as vezes que o Governo Federal lembra que a Amazônia é, geograficamente, mais da metade do País e nos concede o mínimo de benefícios ou incentivos
fiscais ou comerciais, os abutres do Sul" claro que não queremos generalizar - "desabam sobre nós como se fôssemos carniça
exposta ao tempo e ao vento•.
Todas as vezes que um escândalo de
qualquer natureza explode no Congresso,
tendo a participação de algum Parlamentar
amazônida, é como se a culpa de todos os
males brasileiros fosse da nossa exclusiva
competência e culpa. Citem-se, como exemplo, os recentes casos da suposta compra
de votos para aprovação da emenda da reeleição, que envoi'veram o Governador e Deputado do Acre, Amazonino Mendes, Governador do Amazonas. Foi o suficiente para
que o empresariado e a classe política do
Sul e Sudeste propusessem a redução da
Bancada Federal dos Estados do Norte.
Agora, não satisfeitos e na tentativa de
atingir o Senador José Samey, movem uma
campanha de difamação contra o Amazonas
e o Amapá, mostrando um quadro de miséria que, se a ternos, não se apresenta do
modo comõ enfocam.
O objetivo não é outro que não seja a
proposição futura da extinção, tanto da Zona
Franca de Manaus, corno também .da área
de livre comércio de Macapá e Santana. E
até Samey também pensa assim.
Menos mal que as entidade empresariais locais já se movimentam. Reuniram ontem, no auditório da Federação do Comércio, para debater a questão e apresentarão
hoje um manifesto onde a Associação dos
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llllJOrtadores, Associação Comercial e Industrial do Amapá, Federação do Comércio e Federação das Indústrias do Amapá lançarão
manifesto contra essa campanha difamatória
contra os nossos mais legítimos interesses.
Eis aí a oportunidade• para que a Bancada parlamentar amapaense em Brasília
mostre que existe para defender o Amapá. •
Sr. Presidente, sentimo-nos profundamente
magoados, porque o ex-Território do Amapá, como
um dos novos Estados da Federação, só tinha dois
caminhos: o comércio e o turismo. E o Presidente
Samey, quando lá chegou, foi muito bem recebido.
S. ExA teve a maior votação do Estado, como o reconhecimento de quem pensa na política.
E o que se diz? O povo do Amapá foi ingênuo?
Não, muito pelo contrário, foi sábio. Foi sábio na escolha, porque estávamos e estamos ainda engalinhando. Escolher um ex-Presidente da República
em nossos quadros, ex-Governador, cinqüenta anos
de vida pública, um homem com um prestígio não só
nacional, mas internacional, revelou sabedoria. S.
Eld', com sua visão de mundo, viu- todos já discutimos isto no Estado - que a nossa alternativa seria o
comércio com os países do Caribe, porque estamos
próximos da América do Norte.
Essa matéria, lamentavelmente plantada em
um dos jornais de maior respeitabifidade no País, O
Estado de S. Paulo, tenta vender uma imagem que
não é verdadeira. É verdade que surgiu um processo
de imigração, mas não esse exagero todo. Trata-se
de uma matéria cretina e irresponsável. Quem a lê
percebe claratnente que há um objetivo, uma orquestração contra a Amazônia. Há uma campanha
deliberada.
. <
Os saudosistas da independência, que estão
entranhados em todo o Cong{eSSO Nacional, aproveitaram a deixa, com o escândalo da compra de votos, para começar uma grande campanha para tentar atingir os Estados do Norte.
O Amapá não poderia deixar d~ vir aqui. Temos o nosso potencial e nossas condiçQes de sobrevivência, e a estamos buscando. A zona de livre comércio. é uma alternativa econõmica. Sem sombra
de dúvida, a grande contribuição do Presidente Sarney e das Lideranças políticas do Estado, que se
mobilizaram para encontrar perspectivas para o desenvolvimento, são reconhecidas no Estado. Nas
pesquisas de opinião pública, o Presidente Samey
desponta com 80%; e não é só no Amapá Quando
foi para lá, havia sete Estados querendo que S. ~
disputasse uma vaga para o Senado. Tivemos a feli-
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cidade e o prazer de tê-lo em nossos quadros, com
todo o seu prestígio.
Aqui a matéria tenta atingir o Presidente Sarney. Não há outro objeto: é o Presidente Samey,
mostrando que a zona de livre comércio é inviável,
um desastre.
Sr. Presidente, é vergonhoso, lamentável. Gostaria de deixar registrados nesta tribuna os meus
mais veementes protestos contra os mentores dessa
matéria nesse conceituado jornal, O Estado de S.
Paulo. Deve ter sido matéria paga. Esse jornal não
tem a prática de fazer esse tipo de coisa.
FICafTl os meus mais veementes protestos contra
aqueles que são contra os interesses do desenvolvimento da Região Norte, da Amazônia, porque os que
são contra os interesses da integração nacional podem
ter certeza de que estão conspirando contra os interesses do País, porque a Amazônia está aí, já há movimentos também de independência Essas lideranças
que tentam discriminar a região estão tentando empurrá-la para o isolamento.
Recentemente o Senador Nabor Júnior também esteve aqui explanando esse assunto.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. GILVAM BORGES EM SEU PRONUNCIAMENTO:
UM CAMELÓDROMO GIGANTE

À MARGEM DO AMAZONAS
Criada em 11190 'PelO então Praalelanta Sllmay para
lllnllr Investimentos para a região, a airea ela livre comárclo
do Amap6 é hoje um falso eldorado movido a sonegação fiscal e contnlbando
Lulz Augusto Falcio
Macapá- Criada em 1990 pelo então Presklonle José Sarney, a áma ela livre comércio do Amapá é hoje um falso eldorado
movido a sonegação fiscal e conlmbando. A aglomamção de lojas nos centros das cidades de Macapá e San1ana - em escala
quase paraguaia -lrouXe outros problemas para o Estado: o aumento do báfico de drogas, a prostituição Infantil, o surgimento ela
novas favelas, o Inchaço da população e a violência urbana. Uma
ocorrência mm até o illclo da década ~orno~H;e rotina: todos os
bancos da capital já forant assalfados nos últimos quatro anos.
A clalegada da Receita Fedaral Jezabel Flaury não esconde que a áma ela livre comércio é um estorvo. No caso do Rsco,
é dlffcil av11ar a 8110111111 evasão ela Impostos. "Há alguns das
apcaanclamos 300 ventilalloreS com um único CCJII1Illll(!or, conta.
•o pior é que ela queria amban:ar a mercadoria como bagagem
acompanhada'. Para Jezebel. o caso é apenas uma pequena
amos1m do que se passa todos os dias no Aeroporto ela Macapá
e no Porto de Sanlana- a 25 quilómetros da capital. Na semana
passada, por exemplo, a Receita enconlrou um qllilo de cocaína
no meio de quinquilharias contrabandeadas.
Por causa de sua atuação no Estado -e das opiniões crlticas a respeito do livra comércio -, a delegada entrou em choque
com a figura mais forte da política local- o Senador José Samey
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(PMOB - AP). 'Ele já foi até reclamar a meu chefe (o secratáriogomt da Receita, Evemrdo Maciet) em Bras ma•. ~ Jezebel. 'Mas
não dá para esconder que, a partir da 1992, alguinas ooisas pio-

raram•. acrescenta.
A Área de Uvre Comércio de Macapá e Sanlana (ALCMS)
nasceu para desenvolver um região sem atrativos para investimantos externos. Mas cumpriu outro objetivo: elej!er Samay. Sem
espaço no politica de seu Estado natal, o Maranhão, o ex-presidente já chagou ao novo domicilio eleitoral com uma bandeira de
campanha: a emenda que criava novos enclaves de isenção de
impostos na linha do Equador.
A partir de 1992, Macapá-santana começou a funcionar de
falo e três anos depois chegou ao auge. Agora, a fase é de visível
decadénáa. Algumas lojas fecharam - ou esláo para fechar - e os
moradores da capital perderam o en1usiasmo por um futuro à base
de inl>ortados- Numa ~com a ?011!1 Fmnca de Manaus
-onde há monladoms de carros e de eletronicos -, os amapaenses
oostumam referir-se ao oomérdo local como 'zona fmca'.
A indústria não chegou por llárias razões. Duas delas:
transportes terrestres e déficit de energia. que é o maior do Pafs.
Todas as noites há blecaute em vários bainos e as farmácias funcionam com geradores. A hldrelébica de ltamaçam usa velhas
turbinas conseguidas por Samey em Minas. O paredão Ferreira
Gomes, no rio Alaguary, fornece energia à capital graças a equipamentos oompmdos da ex-União Soviética.
Mesmo assim. a população da capital e das cidades vizinhas não pára de crescer. Em cinoo anos, passou de 250 mil
para 500 mil pessoas. O novo oontingente, no entanto, não chegou para investir ou consumir - chegou para procurar empregos
que não existem.. São pessoas mui1o pobres, vindas das ilhas do
Pará e do Nordeste. Elas desembarcam no Porto de Sanlana e
começam a _erguer seus banacos em terrenos do governo.
Essa perta do Estado 1nlnsfonnou-se num bolsão de extrema pobreza e desemprego que contrasta com as prateleiras dos
importados. Grac:irene Gonçalves de Souza, seus três filhos e o
marido, Rosiveldo de Souza, fonnam a tfpica família de migrantes. Eles vieram de. Breves, na Ilha do Marajó, para trabalhar no
oomérdo. Não havia vagas. O jeito foi ficar nas imediações do
porto, numa pelafita alugada por R$50. O preço em alto e o casal
optou por construir uma paliafita coberta com foihas de ubuçuzeiro. 'Estou vendendo fruta para sobreviver', conta Grac:irene.
"Em face da pobreza. a violência está aumentando" conslala o delegado ~ Teobaldo, lotado no Distrito de ~tana.
"Todo dia entram centenas de pessoas pelo pol1o e as autoridades não se proocupam em cadastrá-las', raclama um integrante
do Pod'lf.JudlcláriQ, "O Amapá é um Estado sem estatfsticas'.
Balradão- Na região Sul, em ~ do Jari, a margem
do rio é ocupada pelo Beiradão - uma fileira da patalitas de quase 11 quilóme1ros. A maior parte de seus moradores veio da outros Estados. Alguns tentaram a vida em Macapá. como camalôs
ou biscaleiros, mas logo descobriram que o oomérciq não anda
bem. O governo do Estado continua sendo a mais importante fonte de renda na cidade e os rrigrantes não têm contatcs nesse se1or já congestionado.
•A área de livre coméR:io trouxe ·expectativa de emprego,
mas gerou uma enorme demanda social", observa o governador
João Alberto CapibeOOe (PSB). Seu vioe, Hidelgardo Alencar. (PT),
sugera uma comparação do cornértio local da impol1ados com Jari..
lânã18., também no sul. 'No t91T1Xl do projeto da Mmeração Jari, ha-.;a ali escola. hospital e água 111J019tada", conla. "Quando o projelo
foi desativado, o lugar virou urna cidade-fantasma'.
Pelas contas do governo, a ALCMS podaria recolher mais
l~o da Circulação de Mercadorias e Serviços OCMS). No ano
passado, o Amapá arrecadou R$5 milhões e os importados entraram com apenas R$831 mil. Céticos em mlação à ALCMS, Capibe-
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ribe e Alencar mantêm um relacionamento cordial oom Sarney. Entre-

tanto, os dois preferem apostar nun padrinho polítioo de mais pesoo presidente da França. Jacques Chirac. O governo flancês vai finan.
ciar palie do asfal1arnento da BR-156, que iga o sul do Amapá ao
Oiapoque, no extremo norte. "[)essa lonna, vamos nos igar à Comunidade Européia -.ia Guiana F~;,. revela Alencar. 'Também estaremos mais perto dos Estados Urldos·.
Aliados - Mesmo aliados de Samey e defensores da
ALCMS concordam que o sator de importados não atravessa

seus melhores dias. O presidente da Federação de Comércio
(Fecap) e Indústria do Amapá. Jurandir Juarez, põe a culpa no
"!inistério da Fazenda, que estabeleceu cotas para importações.
'E por Isso que as empresas de fora as que não querem mais vir
para cá'. afirma.
Juarez, que também é vereador pelo PMOB, outra pedra
no caminho da área de livre comércio: cada pessoa só pode fazer
compras uma vez por mês em Macapá ou Santana Segundo o
vereador, apesar do limite de US$4 mil por comprador, as novas
medidas do governo estão atugentando até sacoleiros de Fortaleza- o grupo mais assfduo nas lojas do centro.
Autuação - A Receita tem outro diagnóstico para a quas1ão dos tributos. Amanhã, o Faseo do Amapá inicia uma blitz para
descobrir por que ocorreu uma queda brutal no recolhimento de
Cofins e PIS pelos importadores. "Em dezembro eles fizeram
bons negócios. mas o recolhimento, em janeiro, não refletiu o volume das vendas natalinas," informa Jezebel. 'Há empresas que
não recolheram um tostão e nós vemos autuá-las". A Tarefa de
investigar as dec:larações de quase 50 Importadoras está a cargo
de apenas quatro fiscais e um auditor do Tesouro•.
O governo também pode começar a investigar os altos lucros da algumas importadoras. Muitas delas - tanto em Macapá
quanto em Santana - oompram Itens a US$0,50 e os revendam
por R$8,00. Em 1996, 926 contãineres foram desembarcados no
Porto de Sanlana e estimativas da Receita mostram que a mercadoria chega ao consumidor com um preço 100% maior do que o
declarado na chegada.
Não faltam precedentes de irregularidades na história da
ALCMS. Em 1992, uma lei p9!1111tiu que alguns produtos nacionais e importados entrassem ná área da livre coméR:io sem pagar
ICMS IPI. As exceções não foram levedas em conta e todos os
tipos da velculos passaram a ser vendidos com isenção. RestJfa·
dos: Macapá foi invadida por quadrilhas de comprador8s de velculos - a maioria procedentes do Rio Gmnde do Sul - para adquirir carros de luxo quase pala metade do preço.
O erro só foi oorrigido em abril de 1995 por um decreto que
disciplinou a sarda de vefculos.-4Mpcapá. em termos relativos, é o
maior comprador da 0megas ào"Bmsir, comentou, à época. o
presidente da GM, André Beer.
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Basta de Interferências lndébl1as
Que seria do Amapá sem o ALCMSl
Histericamente, o norte brasileiro tem sido duplamente colonizado. A colonização européia que dominou o Pais de ponta a
ponta, foi uma que poucos ou nenhum benefícios nos cieixiKI; :.· •· ·
A outra. exercida por brasieiros do sul·e do S!Jdes!e economicamente mais fortes, é simplesmenta aviltante.
Todas as vezes que o Governo FederallembrS: q·ue a Amazônia é geograficamente, mais da metade do Pais e nos oonoede
um mlnimo da beneficio ou incentivos fiscais ou· comerciais,· os
abutres do sul desabam sobre nós como se fõssemos carniça ex. .posta ao tempo e ao vento.
Todas as vezes que um esCândaJo de qualquer natureza
explode no Congresso, tendo a participação de algum parlamentar amazônida, é como se a culpa de todos os males brasBelros
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fosse da nossa exclusiva competência e culpa. Cite-se como
exemplo, os recentes casos de supos1a COf"Pm de votos para
aprovação da emenda da reeleição, que envolveram o Governador e Deputados do AJ::re e Amazonino Mendes, Govemador do
Amazonas. Foi o suficiente para que o empresariado e a dasse
politica do Sul e SUdeste propusessem a redução da bancada federal dos Estados do Norte.
,
Agom, não satisfeitos e na tentativa de atingir o Senador
José Samey, movem uma campanha de difamação contm o
Amazonas e o Amapá, mostrando um quadro de miséria que se a
temos, não se apresenta do modo como enlocam.
O objetivo não é outro que não seja a proposição Mura de
extinção, tanto da Zona Franca de Manaus, como também. da
área de livre oornércio de Macapá e Santana E até Samey também pensa assim.
Menos mal que as entidades empresariais locais já se movimantarn. Remiram ontem, no auditório da Fedemção do Comércio, pam debater a questão e apresentarão, hoje, um manifesto onde a Associação dos l~rtaclores, Associação Comerdai e Industrial do Amapá, Federação do Comércio e Fedemção
das Indústrias do Amapá lançarão manifesto contm essa campanha dilama!6ria contm os nossos mais legltirnos interesses.
Els ai a oportunidade pam que a bancada parlamentar
amapaense em BrasRia mostm que existe para defender o Amapé. O Sul-maravilha acha que o Amapá é uma ilha coo:ada de miséria, pros1ltulção lnfentil, contrabando e drogas por todos os lados. Não é assim, e todos sabemos que não é assim
Mas, cabe aos nossos representantes em BrasHia. divulgar
o fato inquestionável de que não fosse a criação da Área de Uvre
Comércio de Macapá e Santana. ai sim, o quadro de desemprego
e miséria seria Insuportável Esse é um beneffcio que devemos
ao Senador José Samey.
Neste grave momento que vivemos, é necessário a união
de todos os amapaenses, independentoolee de questões politicas. partidárias ou de qualquer outm naiiKeZa que possam, em
dedo momento nos separar. O momento é de alerta e de união.
lJnamos.nos, poiS. E não esqueçamos que o Amapá espera que cada 11111 cumpm o seu dewr.
OPINIÃO DA COMUNIDADE

Esla seçAo destina-se a conhecer o pensamento do nosso
cidadão e com Isso criarmos 11111 fórum de debata
QUAL SUA OPINIÃO SOBRE A IMPRENSA AMAPAENSE?

Gnlcle18 G6es, Funcionária Púbica - A irqlrensa amapaense está IÜ'IdB deixando múto a~ em relação à notfcia.
As vezes quando acontece um fato ~o, é deturpado, pela milia que o enfeita. quencJo a real'&dade é totalmente <iferente, en-

tão os jomallstas têm que ter mais preocupação em divulgar a
wrdede.
Clovis .IIICOb Gomes, Administrador qe 9111'18SB - No
meu ponto de vista eu vejo a ilaJpec asa local de 'uma fonna positiva, atuante e bem nos padrões do Bmsll. Os nossos meios de ()()o
munlcação estão se preocupando em relatar todos os falos a fundo, com fidelidade. E Isso é muito~ nos dias de hoje.
Lallll u.-, Professora - Apesar de estar há pouco
tempo no Amapá, obseavo que a imprensa ainda não está a nlvel
do eixo ~ Paulo em teamos de jornalismo, mas está sendo
eficiente na divulgação dos aoontecimentos, mesmo produzindo
somente aquilo que atenda aos interesses do jomal.
Gaapar Pereira, Auxiliar de escritório - Mesmo não tendo
o costume de ler muito, é importante registrar que a midia tem se
especializado e Cf8Scido muito no Estado, apesar de não estar
ainda à altum dos principais meios de comunicação do Pais, acho
até que ela esta infonnando bem o amapaense.
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O Sr. Leomar Quintanilha - Sr. Presidente;
peço a palavra pela Liderança do PPB.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo a palavra a V. Ex-, como Uder, por 5 minutos.
O SR. LEOMAR QUINTANILHA (PPB·TO.
Como Lfder. Sem revisão do orador.) - Eminente
Presidente Senador Geraldo Melo, meus caros Senadores, quero expressar aqui a minha alegria e a
alegria do povo tocantinense por uma vitória que
acabamos de conquistar.
Acabo de retomar do Ministério da Indústria, do
Comércio e do Turismo, onde tive oportunidade de
discutir alguns assuntos de interesse do Tocantins e
quando obtive a afirmação do eminente Ministro
Francisco Domelles de que dois projetas automotivos de interesse do Estado seriam aprovados dentro
das premissas ora vigentes para os qpw commerce. Trata·se, na verdade, do início do processo de
industrialização do Estado do Tocantins, que vem
desenvolvendo um esforço muito grande para assentar de fonna definitiva a sua infra-estrutura, buscando, concomitantemente, a atração de investimen·
tos externos como forma de organizar sua economia
e, através disso, promover a geração de empregos,
de rendas, buscando a solução dos graves problemas de natureza econômica e social que afligem o
nosso Estado, que afligem a nossa população.
De sorte que essa notícia é sobremodo alvissareira, já que permitirá, Sr. Presidente, estabelecer
um elo com o povo chinês, que, em parceria com o
empresariado tocantinense, vai instalar, em nosso
território, uma fábrica de caminhões leves, com capacidade de transporte de quatro toneladas, com
múltipla atividade, podendo atender às necessidades
·
urbanas e rurais.
O outro projeto, que trata da implantação de
uma fábrica de tratares, vem também ao encontro
dos anseios da nossa população e da vocação natural da nossa economia, basicamente centrada na
agricultura e pecuária. A fábrica de tratares, notadamente de tratares de pneus, certamente atenderá a
uma demanda já crescente no Estado do Tocantins,
onde os produtores têm buscado modernizar o desenvolvimento da sua atividade não só com a aplicação das tecnologias hoje disponfveis, mas procurando dar um sentido hannõnico, grupal ao desenvolvimento dessa atividade, já que temos a formação de
pólos de desenvolvimento de uma agricultura diversificada, c:Omo a da produção de abacaxi, soja, ·arroz, milho, girassol, enfim, buscando alternativas que
possam dar ao Tocantins um novo tom, uma nova
dimensão, que possam dar uma nova condição à
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sua economia, conseqüentemente melhorando a
qualidade de vida do nosso povo.
Portanto, Sr. Presidente, caros Senadores, trazemos essa infonnação, ufanosos, exultantes, já que
produz resultado o esforço que vfnhamos fazendo
com vistas a transfonnar o Tocantins, de uma região
inóspita, improdutiva, depf!ndente, em um Estado altivo, próspero, do qual a sua gente possa se orgulhar, que possa efetivarnente vir a dar - para o que
tem condições -contribuição ao Brasil, para eliminar
injustiças como a miséria, a fome, a pobreza, que
grassam em várias das nossas regiões.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, essa
notícia que o Tocantins hoje traz é das mais aMssareiras, porquanto vimos a luta que os Estados têm
feito para organizar o seu processo de industrialização. As grandes montadoras têm procurado dar preferência e privilegiar as regiões mais ricas do País,
certámente cons!Jitando os seus interesses, em razão da existência de uma mão-<ie-obra mais quatificada e também de centros consumidores com demografia mais densa. Mas é com satisfação que o
Tocantins, ainda com uma ·população rarefeita, já
procura se organizar, não só no setor primário, no
setor de produção, e iniciar o seu processo de industrialização.
Era o que eu tinha a registrar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo, por
20 minutos, por cessão do Senador Francelina Pereira.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB-DF. Pronuncia o seguinte discurso.) ...: Sr. Presidente, Sr's e Srs.
Senadores, em sessão comemorativa do centenário
da Academia Brasileira de Letras, ocorrida recentemente, o Presidente desta Casa, o nobre Senador
Antonio Carlos Magalhães, manifestou-se com muita
propriedade a respeito do objetivo ija homenagem:
•para exaltar a glória da Academia Brasüeira de Letras nos seus cem anos e, sobretudo, para .Qiorfficar
os seus acadêmicos, que tantos serviços p~ ·às
letras e à cultura no Brasil"... · · · ·
·
Numa demonstração de sensibilidade no ensejo favorável que o centenário de .fundação da Academia.oferecia, o .Presidente Antonio Carlos Magalhães pronunciou-se, ainda, a propósito da contribuição
da cultura para· a consolidação do desenvolvimento
de qualquer nação: •nenhum país pode ser forte,
mesmo economicamente,. se não tiver uma base cultural, por maior que seja a sua economia".
Naquela comemoraÇão, não tive oportunidade
de manifestar-me, a despeito da grande admiração
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que cultivo pela éentenária instituição. Não pretendo
fazê-lo agora, Sr's e Srs. Senadores, não só por
considerá-lo inadequado e inoportuno, mas também
por temer incidir em inevitável redundância, uma vez
que os brilhantes discursos aqui proferidos exploraram, à ~xaustão, os aspectos históricos da fundação
e a participação da Academia na vida cultural brasileira.
Ouso, contudo, trazer ao conhecimento das
Sr's e Srs. Senadores uma aspiração legftima do
Distrito Federal, com a qual me vejo inevitavelmente
comprometido. Refiro-me à possibilidade de eleição
de um ativista cultural de raízes candangas para
aquela instituição, pois não se pode negar que, a par
de seu caráter de abrigo a múltiplas manifestações
intelectuais e culturais, a Academia acaba, também,
por possuir um aspecto de representatividade regio~.
.
Nesse sentido, quero comunicar que já há uma
iniciativa a respeito disso, consubstanciada na indicação do escritor Adirson Vasconcelos,. por mais de
uma dezena de entidades culturais brasilienSes; ·
O manifesto de indicação e apoiamento à candidatura do pretendente informa que •Adirson Vasconcelos é autor de uma vasta obra no· 'camp(>.da
História, enfocando a tradição secular. da tentativa
de interiorização da capital do Brasil, o processo da
construção da cidade, sua consolidação, bem como
as perspectivas çfe futuro que ela oferece. . · ~-.
Dos seus mais de 20 livros, S.jáJoram..reconhecidos como de grandé contrjbuição didática.
A formação acadêmica e universitária de Adir-.
son Vasconcelos é rica e áiVersifiC8da, com titul!ição
em História, Direito, Jornalismo e AdminiStração.
Adirson VasconCelos tem exercido importantes
·funções em instituições lítero-culturais, destacandose as de SeCretário-Geral da Aeadémiii.det.étiâs de
Bras ma, Presidente do .Instituto Histórico e Geográfico do DF, Presidente da Academia Maçônica, .. Assessor Cultural da Fundação Assis Chateaubriand e
mertlbro correspon<!ente ~ instituições literárias por
todo o Brasil.
O lançamento da candidatura de Adirson. Vasconcelos ocorreu com um manifesto assinado pelos
presidentes das seguintes entidactes: ~osé Ferreira
Siniões, da Academia Taguatinguense
Letras;·'Atfonso Heliodoro dos Santos, do Instituto Histórico e
Geográfico; Mauro Castro, da Academia de Letras
de Brasma; Guilherme Fagundes, da Academia Maçônica de Letras do DF; Alan Viggiano, da Academia
de Letras e Artes do Planalto; Elisete Soares, da
Casa do Poeta Brasileiro; Victor Alegria, da Câmara
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do Livro do Brasil Central; Ézio Pires, do Sindicato
dos Escritores do DF; Dourado Amargedon, da
União Brasileira dos Escritores; e Danilo Gomes, da
Associação Nacional dos Escritores.
Aos que possuem alguma familiaridade com a
vida cultural do Distrito Federal esj:;es nomes soam
conhecidos, pois congregam os membros das instituições culturais mais representativas de nossa Capital.
Em mensagem divulgada juntamente com o
manifesto, o candidato declara sua disposição e oferece "idealismo, capacidade de trabalho e de pesquisa e dedicação para serem somados ao muito que já
realizaram aqueles que fazem a grandeza da Academia Brasileira de Letras•.
Bem sei, Sr. Presidente, Sri's e Senadores, que
a Academia dispõe de seus próprios critérios e segue sua própria liturgia na escolha de seus membros. Não poderia ser de outra forma
Contudo, o espírito eclético dessa Casa de Machano de Assis - que ampliou, desde os primórdios
de sua fundação, os limites estritamente literários da
instituição para nela admitir representantes destacados das mais diversas atividades intelectuais do
País, como a Medicina, o Direito, o Jornalismo - anima-me a considerar oportuna a divulgação de um
pleito legitimamente encaminhado por instituições
que representam, de fato, as iniciativas culturais do
Distrito Federal.
Estimula-me, ainda, a possibilidade de mostrar
ao País que o Distrito Federal dispõe de uma vida
cultural emergente com características próprias e independentes. Assim, já se pode falar em teatro, dança, música, pintura e literatura brasilienses.
Como tudo o que se faz fora do eixo de maior
divulgação nacional, a cultura brasiliense tem vivido
um pouco para o cõnsumo int;mo. Acrecfllo, contudo, que a sua força expressiva merece um oportunidade de acesso ao cenário nacional.
Sr. Presidente, Senador Geraldo t-'elo, a candidatura de Adirson Vasconcelos inscreve-se, pois, a
meu ver, no movimento em prol da consolidação das
manifestações culturais do Distrito Federal; que, certamente, trarão urna contribuição original e enriqueéedora ao cenário multifacetado da cuitura brasileira.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo)- Concedo a palavra à Senadora Benedita da Silva, por 20
minutos.
A SRA. BENEDITA DA SILVA (BLOCQ-RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão da ora-

dora.) - Sr. Presidente, Sri's. e Srs. Senadores, comemoramos, hoje, 28 de maio, o Dia internacional
de Ação pela Saúde da Mulher e o Dia Nacional de
Redução da Mortalidade Materna, lembrando que
esse dia foi criado por proposição das mulheres participantes do Encontro Internacional Sobre a Saúde
da Mulher, em Porto Rico, no ano de 1987. Aproveitamos a data para relembrar a discussão sobre
questões da saúde da mulher, ainda hoje não res·
pondidas pela sociedade.
Na Constituição de 1988, as mulheres brasileiras alcançaram conquistas inovadoras, embora, até
o presente, não tenham podido gozar de todas elas,
em face de entraves na legislação do País. Mas
constatamos, envergonhados, os altos fndices de
mortalidade materna, cesáreas desnecessárias, esterilizações cirúrgicas abusivas, uso incorreto de anticoncepcionais e abortos. As doenças e a mortalidade maternas são uma tragédia contemporânea que
não têm recebido a devida atenção. E o mais triste é
que a maior parte dessas mortes poderiam ser evitadas. Mulheres estão morrendo porque não existem
programas de saúde pública efiCientes.
São constrangedoras as taxas referentes à
saúde da mulher. Problemas do parto e gestação
matam 600 mil mulheres por ano no mundo. No Brasil, o quadro não é dos melhores. Estima-se que 5
mil mulheres morrem, a cada ano, em decorrência
. de complicações na gravidez, parto ou pós-parto.
Segundo dados da Unicet, todos os dias, entre dez e
onze mulheres morrem na sala de parto, mortes que
resultam da má qualidade do atendimento e falta de
assistência. Para cada mulher que morre, outras ser
brevivem com seqüelas físicas, infecções e incapacitações. Morrem sofrendo, envergonhadas, assustadas, humilhadas, sagrando, com o útero perfurado,
leridas infeccionadas, com septicemill progressiva,
anemia profunda Um verdadeiro desrespeito à pessoa humana
,
Mais de 60% das mortes relacionadas à gravidez e parto são causadas por hipertensão, hemorragias, abortos provocados e infecções deconentes de
cesáreas.
· A Organização , Mundial ~da Saúde considera
aceitável um fndice de 20 mulheres mortas por cada
100 mil crianças nascidas vivas. Já no Brasil, os números mostram que 50,8 mulheres morreram, em
1995, por grupo de cada cem mil nascidos vivos.
A esterilização ocorre cada vez mais cedo e
em parcelas crescentes das mulheres brasileiras.
Um estudo do Instituto de Pesquisa Económica Apli·
cada -IPEA- constatou que atualmente as mulhe-
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res são esterilizadas, em média, aos 29 anos. Há
dez anos, a idade era 34 anos. A pesquisa registrou
que a Região Centro-Oeste tem o maior índice de
esterilizações de mulheres: 59,5%. No Estado do
Rio de Janeiro, o meu Estado, constatou-se um dos
mais altos índices de esterilização: 46,3%. A maioria
das esterilizações ocorre durante o parto. Cerca de
60% das mulheres foram esterilizadas logo após
uma cesariana. Segundo dados recentes fornecidos
pelo Ministério da Saúde, entre mulheres férteis e
unidas, o uso de algum método anticoncepcional, no
ano de 1996, foi de 78; 7% nas zonas vrbanas e de
69,2% nas zonas rurais. Entre esses métodos, o
predominante foi a esterilização feminina, 52,2%, seguida do uso de pílula, 26,9%; e 71% das esterilizações foram realizadas em hospitais públicos.
O número de cesáreas no Brasil também está
acima das recomendações da Organização Mundial
de Saúde, que recomenda que as cesáreas devem
corresponder a 10% do número de partos realizados. A média brasileira de cesáreas, nos últimos cinco anos, foi de 36%.
O Brasil foi pioneiro no lançamento do Programa de Atenção Integral da Saúde da Mulher PAISM, elogiado em todo o mundo e, inclusive, discutido na Conferência sobre População do Cairo. O
programa serviu de modelo para diversos países.
Deveria abarcar todas as demandas onde o gênero
fosse detenninante para a saúde da mulher. El'_ltretanto, hoje, o programa cuida apenas da saúde reprodutiva, abandonando a saúde mental, a prevenção e o controle das doenças sexualmente transmissíveis, inclusive<Aids, e os aspectos decorrentes das
relações de trabalho.
A falta de decisão política e a parca alocação
de recursos constituem as principais causas do fracasso do PAISM, que deveria dar assistência clínica ··
e obstétrica às mulheres de qualquet faixa etária.
Para diminuir a morbidade e a mortalidade matemas, seriam necessários serviços de planejamento
familiar de boa qualidade ao alcance de toda a população feminina, aplicados de forma consciente e profunda - e também atingindo os homens. Infelizmente, praticamos o controle da natalidade para impedir
o crescimento demográfico, quando deveríamos ter
um planejamento consciente. As mulheres brasileiras não têm acesso a informações que lhes permitam planejar sua família por meio do uso de contraceptivos de sua escolha ou de melhor adaptação à
sua s"aúde.
A rede de saúde deve dispor de todos os métodos contraceptivos, a fim de que a mulher que os
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procure tenha opção de escolha. As autoridade sanitárias devem não só informar à mulher, mas também
orientá-la na escolha do método contraceptivo adequado, para evitar que o processo de esterilização
em massa e indiscriminada aumente dia a dia no
País.
Em janeiro de 1996, o Presidente Fernando
Henrique Cardoso vetou o projeto de lei que regulamentava o § 7° do art. 226 da Constituição Federal,
o qual tratava do planejamento familiar, apresentado, originariamente, pelos Deputados Eduardo Jorge, Jandira Feghali, Maria Luiza Fontenelle, Luci
Choinaski, Sandra Starling, Socorro Gomes e por
mim, em 1991.
A primeira tentativa séria de dar solução a um
problema que tanto afeta as mulheres brasileiras
teve fim triste e melancólico. Continuamos sem
maiores opções. É preciso lembrar que o planejamento familiar é um direito constitucional, baseado
no princípio de livre decisão do casal quanto ao número e ao espaçamento dos filhos.
Apesar da palavra do Presidente da República,
de que derrubaríamos o veto e de que Sua Excelência estaria dando total apoio ao projeto, este ainda
adormece. Temos de priorizá-lo como urgência urgentíssima para ser votado e imediatamente sancionado pelo Presidente da República.
.
A S~ Emília Fernandes - V. Ex" me permite
um aparte?
A SRA. BENEDrTA DA SILVA - Com muito
'
prazer.
A S~ Emilia Fernandes - Senadora Bene<frta
da Silva, eu gostaria de cumprimentá-la pelo assunto
que aborda; um assunto que tem sido objeto de muitos programas, de muitos anúncios e até de compromissos públicos, como é o caso do Projeto do l;'lanejamento Fan111iar. Esse projeto teve a posição contrária do Governo, que admitiu a derrubada do veto
exatamente no que diz respeito à esterilização livre,
espontãnea de homens e mulheres, que está prevista no planejamento. Entendo que trazer mais uma
vez à reflexão desta Casa a questão da saúde e,
agora, especificamente, a da mulher, sem dúVida é
muito importante. V. Ex" que entende dO assunto,
que tem acompanhado vários acontecimentos· ligados à questão da saúde - não apenas da mulher,
mas de idosos, desde o início da sua luta, até mesmo quando Deputada -, sabe o quanto precisamos
urgentemente de campanhas, programas, -ações
concretas. Se analisarmos as idéias que há no papel, veremos que .são muitas. Há um Programa de
Assistência ·Integral à Saúde da Mulher, o PAISM,
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que é ótimo. É um exemplo de programa a ser seguido até por outros países. No entanto, a sua implementação não se deu, de fato, neste País. Na realidade, faltam recursos, faltam compromissos de governo, faltam decisões mais objetivas. Refiro-me à
questão da derrubada do veto rE!Iativo ao planejamento familiar. Por incrível que pareça, o próprio Governo admite a derrubada, mas houve um compromisso formal do Presidente do Congresso Nacional,
dos Presidentes das duas Casas, de que se colocaria a matéria em pauta. No entanto, simplesmente
ainda não se conseguiu votar, não se conseguiu garantir quorum sufiCiente para a sua derrubada. Enfim, acho que a questão da mortalidade materna - a
infantil é tlm outro grave problema - também é um
tema em que se deve pensar. É impossível que mulheres continuem morrendo, em índices assustadores, principalmente no Norte e no Nordeste do país,
por não terem condições nem mesmo de realizar
exames no período da gravidez. Ainda há a questão
das doenças sexualmente transmissíveis. Segundo
os dados de que dispomos, o índice de mulheres
que estão adquirindo o vírus da Aids é alarmante.
Em relação à reflexão que nos traz V. Ex", só nos
cabe, solidarizando-nos, dizer que realmente as
suas ponderações vêm ao encontro das idéias pelas
quais temos lutado - muitas vezes, juntas - nesses
últimos anos. Nossos cumprimentos pela sua manifestação.
A SRA. BENEDITA DA SILVA -Agradeço a
V. ExB pelo aparte, Senadora Emitia Fernandes. Sei
que V. Ex" é também perseguidora dos direitos da
mulher. Como V. Ex" sabe, estamos acompanhando
a tramitação desse projeto. Já o discutimos com
membros do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. O resultado desse debate chegou ao Presidente da República, que, COillo ressaltou V. Ex", já aceita a derrubada do veto.
\
·
No entanto, estamos assistindo a uma falta de
prioridade em relação a essa questão, a esse projeto. Senadora, foram realizados muitos debates com
a sociedade civil. As pessoas que os promoveram,
algumas Deputadas e eu, fomos contestadas nem
âmbito nacional, em cada Estado onde discutimos o
tema.
Eu, como pessoa religiosa que sou, defendo o
planejamento familiar como uma forma sadia e consciente de opção. Não aprovo é o controle de natalidade, porque não quero que o meu País seja controlado; não quero que sejamos - nós, mulheres - as
principais vítimas desse controle. Todavia, repito,
defendo um planejamento familiar que garanta os
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principias éticos de cada pessoa, sua religião, sua
cultura. Esse projeto tem recebido, por essa razão, o
respaldo de segmentos da sociedade.
V. ExA só engrandece e valoriza o que estou a
dizer desta tribuna.
Um outro problema que as mulheres brasileiras
vêm enfrentando refere-se à epidemia de Aids. Dia a
dia, a participação da mulher assume proporções
maiores ~m relação a essa doença. Se em 1985 tí·
nhamos uma mulher infectada para 35 homens, hoje
essa proporção é de uma para três. A transmissão
heterossexual cresce na população feminina, pois a ·
metade das mulheres atingidas tem parceiros únicos, fixos; portanto, estão isentas daquela outra justificativa que se dá ao caso.
O câncer de colo do útero apresenta elevada
incidência e mortalidade no Brasil. Responsável por
15%, em média, dos óbitos ocorridos com as mulheres no período de 1979 a 1992, a estimativa de óbitos para 1996 era de 5.400. Essa neoplasia, se detectada através de uma simples citologia, pode ser
curável em 100% dos casos diagnosticados em fase
inicial, o que reduziria substancialmente a sua mortalidade. A mesma situação é visível no câncer de
mama, de fácil diagnóstico e tratamento simples, se
detectado prematuramente.
Estudos, estatísticas, planos, metas, recomendações, reformulações, estratégias, articulações,
atualizações, no Brasil, só funcionam no papel ou .
servem de assunto para carfssimas campanhas publicitárias. Mas o qÚe realmente interessa à mulher
brasileira é a adoção de politicas de saúde..que contemplem a dimensão do gênero, eliminando os obs.táculos que dificultam a ação preventiva, ·a fim de
que sejam atendidos os nossos anseios por uma
vida digna e saudável. Enquanto não nos ~encer
mos de que a adoção de políticas públicas SDb a ótica do gênero é um passo indispensável para que as
mulheres atinjam a tão almejada igualdade, nada poderá ser feito que nos beneficie completamente. É
urgente a definição de políticas de saúde que contemplem homens é mulheres em suas especifiCidades, considerando o contexto sócio-cultural em que
vivem. Queremos a ciência a serviço da vida e da liberdade.
Partindo desse pressuposto, de que a ciência
deve estar a serviço da vida humana e da liberdade,
preocupa-nos a notícia de que o Governo brasileiro
quer a abertura dos planos de saúde ao capital estrangeiro. A idéia é liberar o ingresso de empresas
estrangeiras no Brasil, permitindo a participação do
capital internacional nas operadoras de planos de
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saúde brasileiras. Isto é, empresas estrangeiras podem associar-se às nacionais, mas não entrar sozinhas no mercado.
Durante a Constituinte, impedimos que instituições estrangeiras pudessem tratar dessa matéria.
Queriam inserir na Constituição brasileira um dispositivo segundo o qual o capital estrangeiro poderia
participar nessa área. Naquela época, já alertávamos para o fato de que isso não só poderia onerar
os custos do atendimento, como poderia interferir na
questão do controle de natalidade, uma vez que já
se constatava que a esterilização das mulheres no
Brasil estava sendo financiada por recursos vindos
do exterior, recursos que seriam destinados à política de saúde da mulher brasileira. Essa é uma prática política que ainda existe não apenas na América
Latina, e em particular no Brasil, mas também na

África

O Governo queria mais: abertura total, como já
ocorre com os seguros de saúde, para aumentar a
concorrência no setor e garantir a provável diminuição dos preços e melhoria dos serviços para o usuário dos planos de saúde.
Essa atitude representa uma armadilha para os
quarenta milhões de usuários brasileiros que pagam
convênios da rede privada de saúde, e revela a
pressão transnacional para a abertura do setor ao
capital estrangeiro, pois a eventual abertura acabaria
criando um monopólio internacional. O Governo
acredita que a abertura dos planos de saúde ao capital estrangeiro é a única forma de conter os abusos
nos preços das mensalidades e de ampliar as opções
para o usuário. Discordamos dessa avaliação, pois,
ao invés de gerar uma competição no mercado, criaremos uma hegemonia de grandes empresas estrangeiras, que poderão aumentar ainda mais os preços
e as distorções no setor.
Uma proposta com essa justrffpativa é, a meu
ver, uma distorção, porque não pode o nosso Governo, a quem o povo confiou o mandato, dizer que é
impossível fiscalizar e garantir um Serviço com eficiência O Governo não pode dar essa justifiCativa
Quero crer que se trata apenas de uma distorção de palavras, porque se o Governo não crê em si,
naquilo que está implantando, quem vai crer? Quando se coloca que essa é uma forma de melhorar os
serviços, de haver competição, não posso calar-me.
Pergunto: como competir dessa forma com uma população miserável, sem recursos, que pretende e
precisa de atendimento?
Por isso, encerro meu pronunciamento em homenagem ao Dia Internacional de Ação pela Saúde
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da Mulher, registrando nossa preocupação e contrariedade em relação a mais uma séria ameaça à saúde dos brasileiros, especialmente das mulheres, que
vêem, cada vez mais distantes, suas reivindicações
pela adoção de políticas públicas sob a ótica do gênero, com o objetivo de fortalecer os direitos de saúde das mulheres brasileiras.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo) - Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. S. Ex!!
dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB·RS. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Sr"s e Srs. Parlamentares, na próxima
quarta-feira votar-se·á na Casa - para que isso
aconteça vai haver sessão deliberativa na segundafeira -o projeto da reeleição para Presidente da República e demais cargos.
Dizem alguns que esse vazio que estamos presenciando no Congresso teria sido deliberativo, espontâneo. O Governo e as duas Casas do Congresso Nacional liberaram seus Parlamentares para que
exatamente se esvaziasse o plenário. E, em se esvaziando o plenário, se esvaziassem os acontecimentos verifiCados lá na Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, entendo ser isso muito negativo, já que vamos discutir um assunto dessa importância e desse significado, que ele seja antecipado
de um esvaziamento da Casa.
A tradição no Brasil, pelo menos no passado,
era que projetes importantes, polêmicos, eram antecedidos de um amplo debate, de discussões também polêmicas, algumas até, eu .diria, acaloradas,
em que alguns Parlamentares, por demais apaixonados pelas matérias que defendiam, quase chegavam
às vias de fato • No entanto, Sr. Presidente, isso não
vem ocorrendo aqui no Senado. Nas matérias- mais
controvertidas e, às vezes, nas mais importantes,
estamos mantendo uma fleuma que nem na Câmara
dos Comuns, talvez nem na Câmara dos Lordes,
ambas na Inglaterra. A matéria é tranqüila, serena,
pacifica, geralmente marcada por reuniões vazias,
às quais as pessoas só comparecem na hora do
voto.
Mais de uma pessoa já disse que o discurso,
por ocasião ·do encaminhamento de uma votação,
pode mudar as convicções de um Senador, mas não
o seu voto. O Senador, num debate ou numa discussão, pode até reconhecer isso - aliás, em mais de
uma oportunidade constatei que um orador, deixando a tribuna, é cumprimentado, com votos de solidariedade. No entanto, há os que dizem que o seu voto

MAIO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDERAL

já estava comprometido. O que é uma pena, pois o
debate, na democracia, é exatamente para expor e
receber idéias com serenidade e tranqüilidade. Diálogo é isso. Debate é isso. Discussão é isso. É levar
convicções para que o Parlamentar reformule as
suas através da discussão com os demais Parlamentares e depois busque, pelo menos na sua consciência, o que é melhor.
Sr. Presidente, quero dizer, com muita singeleza, o que penso com relação à reeleição. Em primeiro lugar, digo isso com todas as letras, que votar
como se quer a reeleição, Sr. Presidente, é um golpe do Congresso. O Congresso vai violentar a sua
Constituição.
Tivemos uma Revolução que atingiu tanto o
Congresso quanto a Constituição, a de 1930. Fecharam o Congresso, terminaram com a Constituição de
1891, e o Dr. Getúlio Vargas governou como quis.
Foi uma revolução popular. Tivemos o Golpe de
1964, quando os militares fecharam o Congresso,
derrubaram o Presidente, baixaram uma nova ordem
e fizeram o que bem entenderam. Foi um golpe. Mexeram na Constituição. Mas agora temos um Congresso trabalhando em pleno vigor, com uma democracia em plena realidade e o que quer fazer o Congresso? O Congresso quer mudar a Constituição.
Tem direito? Tem. O Congresso pode, por três quintos de seus membros, apresentar uma emenda à
Constituição. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma Isso já foi feito várias vezes; aliás, essas emendas podem ser apresentadas regularmente - eu
mesmo sou autor de várias emendas nesse sentido,
não sei se serão aprovadas, mas pretendo que sejam discutidas. Mas, nesse caso concreto, o Congresso quer mudar uma fórmula de eleição introduzindo um instituto que nunca foi da tradição brasileira:. a reeleição, que, em várias .Constituintes do passado - 1891, 1934, 1946, 19~ e na Revisão de
1993 -,o Congresso votou contra. Há uma tradição
no Parlamento brasileiro de votar contra a reeleição.
Mas o aspecto grave não é esse~ O fato é que
a emenda que está sendo votada aprova a reeleição
com efeitos retroativos, beneficiando. o atua1 Presidente. Isso é um absurdo! Mas como a emenda vai
retroagir e beneficiar o atual Presidente? Se aprovássemos a reeleição para o futuro Presidente era
discutível! Mas quando o Senhor Fernando Henrique
Cardoso foi eleito Presidente não existia o instituto
da reeleição. Mas agora querem introduzi-lo. Isso é
um ato de violência do Congresso Nacional.
O segundo aspecto diz respeito à turbulência
que houve na Câmara dos Deputados, ocasionando
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um ambiente fechado, carregado, difícil. Não passa
pela minha cabeça que o Presidente Fernando Henrique tenha alguma coisa a ver com o ocorrido na
Câmara dos Deputados; não passa pela minha cabeça que o Govert!.O esteja envolvido com a compra
de votos na Cãiiiara dos Deputados. Mas isso não
tira do episódio a gravidade que ele tem em si próprio. Vejam a decisão do Deputado Almino Affonso,
um dos maiores, mais competentes e mais sérios Líderes do PSDB, que não aceitou ser o Relator da
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação,
pelo simples fato de S. Ex" achar que isso é matéria
para uma Comissão Parlamentar de Inquérito, já que
- a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação
não tem condições de averigüar, de aprofundar no
que se refere à quebra de sigilo de contas nem sequer convocar pessoas que estariam implicadas. Por
isso, ocupo a tribuna neste momento...
Várias pessoas me procuraram, quando da votação do primeiro turno, e me disseram o seguinte:
"Sou, Senador Pedro Simon, totalmente favorável ao
referendo, mas não voto o referendo, porque acho
que votá-lo a esta altura implica o projeto voltar para
Câmara dos Deputados. Lá o ambiente está tão tumultuado que o projeto terminaria morrendo na Câmara dos Deputados mesmo. Ou haveria tal mobilização de interesses, que o Governo teria que ceder,
sei eu lá quanto, para que o projeto fosse aprovado.
Vários_ parlamentares do Governo, Lideranças importantes dos partidos de Governo disseram-me isto:
somos favoráveis ao,referendo, mas não o votamos,
porque, votando-o na quarta-feira, na quinta-feira o
projeto tem-que voltar para a Câmara, sujeito a novas duas votações na Câmara, onde o conflito está
armado.
Repare, Sr. Presidente, que a minha tese primeira era o P.té!Jiscito. Sabe V. Ex" melhor do que eu
que a diferença entre plebiscito e referendo é que,
no plebiscito, consulta-se o povo antes de o Congresso fazer a lei, como aconteceu em relação ao
parlamentarismo. Consultou-se o povo, que disse
não, e não se fez ·a lei. No referendo é diferente:
consulta-se o povo depois de o Congresso fazer a
lei; feita a lei, antes de entrar em vigor, pergunta-se
ao povo. Retirei o plebiscito e entrei com o referendo
para não parecer que eu estava tentando dificultar,
boicotar a emenda da reeleição, porque reconheço
que o referendo é mais rápido. O referendo não tumultua, não pára o projeto, não o estacio(la. Quando
chegarmos a fazer o referendo, o Congresso já terá
votado, e não haverá mais nada a fazer, pois a matéria não passará mais pelas duas Casas. Se o re-
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sultado do referendo for positivo, a votação do Congresso terá valor; se for negativo, não terá valor.
Apresentei a idéia do referendo, e muitos se
mostraram simpáticos a ela. Mesmo nesta Casa. o
~Líder da minha Bancada e o Líder do PPB encaminharam a votação favorável ao referendo, assim
como - é evidente - o Líder da Minona. O Senador
Josaphat Marinho e vários outros Parlamentares disseram-me que votariam favoravelmente ao referendo. E o referendo foi rejeitado, Sr. Presidente.
Volto a esta tribuna e apresento uma proposta
de quem tem carinho, respeito pela figura do Presidente Fernando Henrique, cujo nome eu não gostaria que no Muro aparecesse maculado com uma votação absurda, que violenta a Constituição. Estou na
tribuna para isso, Sr. Presidente. Apresento uma
proposta que me parece satisfazer o Governo no
que tange à sua opinião acerca de o projeto não voltar à Câmara, pelo tumulto que há na Câmara, e
pelo arrasto que teria o projeto naquela Casa, e pela
sua imprevisibilidade. Concordo com essa opinião.
Vamos votar a reeleição na quarta-feira. Não
tenho dúvida de que ela vai ser aprovada, Sr. Presidente. Pelo mérito, ela até poderia ser rejeitada, mas
não há amor maior na história do Parlamento do que
o do Senado pelo Senhor Fernando Henrique Cardoso. Os Parlamentares, os Senadores têm um amor,
um respeito, urna veneração pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso que é qualquer coisa de
emotiva•.. Nesse caso, o Congresso vai aprovar a
reeleição, Sr. Presidente, sem a emenda do referendo. A Mesa vai promulgar e está aprovada.
Proponho - e disso vai depender o meu voto
nessa matéria- que o Presidente da República fale
à Nação. Faz tempo que se está esperando um pronunciamento de Sua Excelência. Seria um grande
pronunciamento do Presidente da ~epública. Deveria falar à Nação ou enviar um projeto seu à Câmara
dos Deputados, assumindo o compromisso de, mesmo tendo sido aprovada a reeleição naquela Casa,
enviar urna emenda de reforma à Constituição para
criar o referendo. Essa emenda do Presidente da
República teria uma tramitação em separado na Câmara dos Deputados. A reeleição já está aprovada,
mas essa emenda teria uma votação em separado;
irá à Câmara e;se for aprovada, virá ao Senado.
No entanto, a Câmara ou o Senado podem rejeitar, criar confusão; realmente podem, mas a responsabilidade é nossa, e não do Presidente. O Presidente tem um ato de estadista, de grandeza; tem
um ato de quem não aceita que se rasgue a Consti-
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tuição; tem um ato de respeito ao ouvir a voz popular!
O Presidente Fernando Henrique Cardoso tem
dois caminhos, e um deles é a votação, conforme
será feita. Sua Excelência terá de agradecer eternamente à figura do Sr. Antonio Carlos Magalhães; já o
fez na posse dos Ministros do PMDB: "Agradeço ao
Sr. Antonio Carlos Magalhães, Presidente do Congresso, o extraordinário esforço que fez para aprovar
a emenda da reeleição; devemos a S. Ex" grande
parte disso."
Deve ao Sr. Antonio Carlos Magalhães e também ao seu filho, que agora - parece-me - será o
seu coordenador político; deve ao "Serjão". Quer dizer, Sua Excelência será candidato à reeleição, mas
pagará um preço: será tutelado pelo Sr. Antonio Carlos Magalhães; será... não sei o adjetivo; será "não
sei o que• pelo filho de Antonio Carlos Magalhães e
terá a presença permanente do Dr. Sérgio Motta, Ministro das Comunicações.
Sua Excelência vai dever a reeleição a uma
meia dúzia de pessoas, aos atas que fizeram, o ato
da compra de votos - não sei se é verdade ou mentira-, mas há a crítica contra o Governador do Amazonas e hoje, muito mais grave que as outras, as
gravações envolvendo seu próprio filho.
Tudo isso vai estar marcado e carimbado para
sua reeleição. Se S. Ex" aceitar a minha proposta,
Sr. Presidente, não tem mais nada a dever. Não
deve à sua reeleição, ao Senador Antonio Carlos
Magalhães nem ao filho'do Senador Antonio Carlos
Magalhães, nem ao Dr. Sérgio Moita, -Ministro das
Comunicações, nem ao Governador do Amazonas.
Não deverá a ninguém. Passa a ter uma liderança
própria, ou seja, o povo quis, o povo aceitou.
Lamento não ter hoje o que já tive no passado:
o acesso ao diálogo fácil com Sua Excelência. A
vida inteira tive, mas, atualmente, esse diálogo fácil
de Sua Excelência é com pessoas do outro lado.
Respeito-o, pois a vida tem essas contingências, dá
essas voltas ... Quando S. Exl' se elegeu, convidoume para liderar o seu Governo e não aceitei. Não me
arrependo de não ter aceito porque ali, naquele momento, disse o motivo: que Sua Excelência ia fazer
um Governo em conjunto com o PFL e sabia que
não ia me entender.
Sabia que poderia ajudá-lo muito mais ficando
na tribuna fivre e aberta, aconselhando e ajudando
do que participando e sendo o primeiro responsável
por uma divergência que aconteceria logo no primeiro momento. Se eu pudesse, atravessaria a rua e iria
falar com o Presidente da República dizendo: "Olha,
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Fernando, tu sabes o carinho que tenho por ti. Sabes, Fernando, como esta caminhada vem de longe.
Continuo achando, Fernando, que és um homem de
bem, um homem digno, sério; tens uma biografia,
queres acertar. Pode ser até que tenlla.r,ll~ divergido, pois este mundo está tão conturbado, pode ser
que ainda não tenhamos nos acertado, mas és um
homem de bem e estás querendo acertar. Olha, Fernando, corres o teu risco. Vais ganhar esse referendo. Vais sair estadista desse referendo, vais sair
como um homem que teve coragem, que perguntou
ao povo o que ele queria. Não é para responder com
baioneta ou não, pedra ou não, declarações infelizes. Não. Vais ouvir o povo e o povo vai responder.
Não devas, Fernando, o teu mandato ao Sr. Antonio
Carlos, ele é envolvente, é só ler o livro do Sr. Antonio Carlos, a sua biografia, onde conta que ele e a
UDN chegaram e, logo depois, ele já estava envolvendo Juscelino Kubitschek, tinha o telefone particular do Sr. Juscelino Kubitschek, Presidente da República, que muito pouca gente tinha. •
Este poder de envolvimento ele tem. É uma
competência do Sr. Antonio Carlos. O Sr. Samey e
nós fizemos a Aliança Democrática, da qual o Sr.
Antonio Carlos não participou. No entanto, na hora
de preencher os cargos do Governo estava o PFL,
que então se chamava Frente Uberal. Fernando
Henrique, sabe disso. E nós todos fomos fazer a
aliança, mas que não se colocasse o Sr. Antonio
Carlos nesse ministério, porque fazia parte de um
grupo que não participaria do Governo. Mas o Sr.
Tancredo Neves se apaixonou pelo Sr. Antonio Carlos. Foi algo que ninguém soube oomo começou e
como terminou, mas foi uma paixão repentina.
E o Sr. Same_y, que era quem mais não. queria
o Sr. Antonio Carlos, uma vez que dizia, na minha
· casa, nas nossas reuniões: "Botem q!l.EiJ:quem vocês
quiserem - na época, havia u~ movimento para colocar o Sr. Freitas Nobre ligado com a imprensa -.
botem quem vocês quiserem do MDB".. Mas a Aliança Democrática fiZemos nós, da Fre~e Uberal, e
você. Não deixe entrar alguém. SabemOs, no entanto, que terminou o Governo e o Sr. Samey nutria
uma paixão fantástica pelo Sr. Antonio Carlos.
·Agora, parece que está acontecendo com o Sr.
Fernando Henrique também. Podem até dizer que o
Senador Pedro Simon está com um pouco de ciúme
disso. Não sei. Mas que ele não deixe que essa paixão leve a algo que não é bom.
O Dr. Samey conseguiu os cinco anos. Ninguém teve mais mérito, lutou mais pelos cinco anos
que o Sr. Antonio Carlos. Ninguém! O Ministro das
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Comunicações, com concessões de emissoras oe
televisão e rádio, foi o herói, o campeão dos cinco
anos. E lá também o Sr. Samey agradeceu ao Sr.
Antonio Carlos pelo extraordinário esforço que fez
para conseguir os cinco anos.
O Samey levou, mas o preço que pagou .•.o
preço que o Sr. Samey pagou pela maneira com que
levou o que tinha direito. Coitado do meu amigo Sarney! Até hoje discutimos que ele ganhou um ano,
mas foi tão incompetente a construção, que, na verdade, abriu mão de um ano. A Constituição dizia que
eram seis anos e ele, Sarney, concordou em diminuir de seis para cinco. E a Constituinte, com o Sr.
Mário Covas à frente, exigia que fossem quatro
anos. E até hoje ninguém diz; não há ninguém, neste Brasil, que diga que o Sr. JoSé Samey tinha seis
anos e abriu mão de um. Mas todos dizem que
usando a concessão de emissoras de rádio e de televisão, o célebre "é dando que se recebe", que ficou consagrado, o Sr. José Samey ganhou um ano
e foi para cinco.
Por isso, Sr. Presidente, digo que o Sr. Fernando Henrique Cardoso continue ... O Sr. Antonio Carlos Magalhães é competente, seu filho é muito competente, o PFL é muito competente, mas que não
deva isso a essas pessoas, nem ao PMDB nem ao
PSDB nem ao PFL nem ao Congresso Nacional.
Sua Excelência está em uma posição magnífica. A emenda será aprovada qua,rta-feira. Não pode
mais ser alterada. A reeleição já está garantida. O
Presidente tem o atd de magistrado, o ato de estadista.
.
. ..
..
Mas quero o referendo. Estou entrando com
uma emenda pedindo o referendo. Ou então fale à
Nação e comunique que, se aprovada a reeleição na
quarta-feira, estarei entrando com a emenda do referendo.
· '' ··
·
,.
Estou escrevendo uma carta ao Senhor Presidente da República. Não sei se é pedir demais, mas
teria uma honra muito grande se V. ExA concordasse
em fazer com que essa carta chegasse às mãos de
Sua Excelência. É éxatamente este pensamento que
exponho aqui que envio a Sua Excelência E termino
dizendo: "Um abraço do amigo Pedro Simon•; onde
me atrevo a propor, a chamar a atenção de Sua Excelência para a hora importante que está vivendo.
Olha, Sr. Presidente, é difícil que Sua Excelência tenha uma decisão tão importante quanto essa, e
tão fácil de ser resolvida. Olha, Sr. Presidente; se a
decisão de Sua Excelência fosse essa, aprovar a
reeleição e ter mais quatro anos, ou não aprovar a
reeleição e não ter quatro anos, aí seria pedir de·
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mais. Ganhar quatro anos e bancar o bacana, o puritano, para não votar, era pedir demais, Mas, repare
V. ExA, não estou dizendo isso. Sou favorável que
Sua Excelência tenha quatro e mais quatro, mas que
o saiba utilizar.
Deixa o povo dizer que quer, Sr. Presidente.
Deixa o povo dizer que quer, e Sua Excelência vai
dever ao povo. Se o povo quiser, já é meio caminho
andado para a eleição de Sua Excelência: O povo
quis e estou aceitando. Caso contrário, o que Sua
Excelência vai ouvir durante a campanha, Sr. Presidente, é muito pesado.
. ..
Se concordar, entregaria a V. Ex' e seria para
mim uma honra muito grande, se, por intermédio de
V. Ex", o Sr. Presidente da República recebesse
uma carta, que é uma carta de amigo, uma carta de
quem quer ajudar. Acho muito difícil, Sr. Presidente,
que tenha hoje alguém com esse sentimento que tenho. Juro pelos meus filhos que estou pensando,
claro, no meu País, mas estou pensando na figura
do Presidente.
Não convém a ninguém que a figura do Presidente, principalmente a de um homem de bem e de
dignidade, como o Sr. Fernando Henrique, saia arranhada, saia maculada como poderá sair. Pelo contrário, Sr. Presidente, é bom para todos nós, independentemente de quem vai votar no Presidente ou
não, que Sua Excelência saia com a figura de estadista, que é, e da qual não tem o direito de abrir
mão, sendo, daqui a pouco, não o Senhor Fernando
Henrique candidato porque o povo quis, mas candidato de uma grande competência do pai e do filho,
porque o filho, cpmo Preslttente, garantiu na Câmara. E o pai, com sua competência, trazendo a metodologia baiana para o Senado Federal, garantiu no
Senado.
O Sr. Eduardo Suplicy - Permite V.Ex' um
aparte?
O SR. PEDRO SIMON - Ouço com prazer V.

ex-.

O Sr. Eduardo Suplicy - Senador li'edro Simon, V. Ex' está fazendo uma recomendação de um
verdadeiro. amigo para seu amigo Presidente .Fernando Henrique Cardoso •. Espero que o Presidente
possa efetivamente ler com atenção sua carta,.que
merece, sem dúvida, ser encaminhada pelo Presidente do Senado em exercfcio, Senador Geraldo
Melo, uma vez que o Presidente Antonio Carlos Magalhães se encontra em Madri. Penso que é da
maior importância que o Presidente leia sua carta.
Eu gostaria que Sua Excelência, ao contrário do que
disse outro dia, que já não estava mais sintonizando
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a TV Senado, hoje, em especial, estivesse ouvindo o
texto da sua carta, pelo seu pronunciamento. Sinceramente, se Sua Excelência o estivesse ouvindo estaria observando que V. ExA fala no sentido de ::0~
seguir a pacificação nacional, de conseguir que haja
um grande consenso,-certamente. E é preciso ressaltar que o próprio Presidente chegou a cogitar, e
disse a diversos Deputados Federais e Senadores
que era favorável à consulta popular. E os dois grandes políticos mencionados por V. Ex' disseram a colegas do Parlamento que tinham simpatia pelo referendo popular, pela consulta popular. Digo isso porque ouvi do Presidente Antonio Carlos Magalhães
que, a certa altura, S. Ex" considerava ser a melhor
solução. Sei que o Deputado Luís Eduardo Magalhães assim também disse a Parlamentares seus colegas. Assim, penso que haveria poucos obstáculos à
superação da crise que, nesse momento, não é apenas circunstancial, como se referiu o Ministro Sérgio
Motta É urna crise de profundidade que, conforme
V. Ex" está prevendo, poderá se prolongar até o momento da campanha sucessória. A solução para que
o problema seja resolvido, e a legitimidade completamente conferida ao Presidente da República, sem
questionamento, é a aprovação do referendo popular. Se o povo disser sim ao direito de reeleição toda
essa questão estará superada, não haverá elementos problemáticos durante a campanha sucessória
que, obviamente, colocam obstáculos à legitimidade
da decisão do Congresso Nacional. Portanto, V. Ex'
age, nesse instante, como amigo e no interesse
maior da Nação brasileira.
. ·
·
O SR. PEDRO SIMON - Se~dor, agradeço o
aparte.
O SR. PRESIDENTE (Geraldo Melo} - Senador, é meu dever informar a V. Ex' que seu tempo já
foi ultrapassado em 9 minutos.
O SR. PEDRO SIMON - Já encerrarei, Sr. Presidente, mas não posso deixar de destacar um aspeéto com o qual V. Ex' não pode deixar de concordar: quero fazer uma retifica.ção do que pronunciei
aqui porque S. Ex' está a informar que o Sr. Presidente Antonio Carlos Magalhães e o Ex-Presidente
da Câmara são simpáticos ao referendo, e eu estava
a imaginar o contrário. A ser verdade, tomara que
seja, eu ficaria muito feliz, alteraria um aspecto do
meu pronunciamento, pois até o Sr. Antonio Carlos e
até o seu filho, que poderiam parecer às pessoas os
heróis da reeleição, reconhecem que o referendo é
bom para o Presidente.
Por- ·isso, Sr. Presidente, faço-lhe um apelo:
para mim seria uma grande honra que V. Ex" pudes-
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se fazer chegar às mãos do Senhor Presidente esta
carta que faço questão de encerrar com o nome e o
abraço do amigo de sempre, Pedro Simon. ·
O SR. PRESIDENTE {Geraldo Melo)- V.~
me pede', 'Senador Pedro Simon, pàra realizar uma
tarefa que muito me honra.
Pediria licença e convidaria o Senador Lauro
Campos para 'assumir a Presidência, porque gostaria de responder a V. Ex", Senador Pedro Simon, em
uma explicação pessoal.

O Sr. Geraldo Melo, 111 Ir/Ce-Presidente
deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Lauro Campos.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos)- O Senador Geraldo Melo tem a palavra por 5 minutos,
para explicação pessoal.
O SR. GERAWO MELO (PSDB-RN. Para
uma explicação pessoal. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Sr'! e Srs. Senadores, é claro que tenho muita honra em aceitar a tarefa que me incube
um dos mais eminentes homens públicos deste
País, meu amigo, por quem tenho profundo respeito
e grande estima. Tenho o dever de dizer a S. ~e a
esta Casa que farei a entrega desta carta. Na medida das minhas limitações, procurarei dar conhecimento dos argumentos de S. ~. mas, quero lhe dizer, Senador Pedro Simon, que sinceramente desejo
que o Presidente da República não aceite a sua sugestão.

_.Senador Pedro Simon, conheço V. Ex- como
um democrata e tenho certeza de que V. Ex-, com
esse gesto, além de estar prestando uma homenagem ao amigo a que V. Ex- se referiu, está pensando na democracia brasileira Quero lhe dizer que não
consigo ver uma democracias! Congresso.
·
Para que V. Ex" entenda a natureza das minhas preocupações, recordo-me de algo que li logo
após esse recente episódio ocorrido no Peru, quando o Presidente Fujimori resgatou · aqueles reféns
que lá se encontravam. Durante quase. dez dias, li
cartas de leitores dos grandes jornais do País e não
me esqueço especialmente de duas delas: uma pedia a Deus que mandasse paia Brasil um Fujimori
que pudesse libertar os 170 milhões de brasileiros
de sua condição de reféns de um Congresso como
este; a outra dizia que nós, aqui no Congresso, estamos querendo acabar com as medidas provisórias e
que o leitor concorda com a nossa iniciativa, sugerindo que medida provisória deve ser substituída por
ato institucional.
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Estou querendo dizer, Senador Pedro Simon,
coerente com um entendimento que uma vez expressei a V. Ex- quando conversávamos, indagando dos
motivos pelos quais o povo brasileiro tinha votado contra o parlamentarismo. Dizia eu a V. Exª: acho que o
povo votou por uma razão muito simples: porque o
povo brasileiro não confia no Congresso que tem.
Hoje, que conheço este Congresso, penso que
essa desconfiança só se justifica porque o povo brasileiro Qão conhece o Congresso que tem. E porque
muitos de nós usamos esta tribuna e as oportunidades que temos para fazer caricaturas injustas do
Congresso Nacional. A grande verdade é que, lá
fora, o povo brasileiro, infelizmente, nesse momento,
não confia no Congresso que tem. Por isso quero
agora chegar à questão do referendo. Estamos vivendo uma quadra histórica neste País, que toma o
referendo um instrumento fascistóide e não um instrumento a serviço da democracia. Porque, graças a
Deus, tenho certeza que V. ~ é um democrata,
como tenho certeza que o Presidente Fernando
Henrique também o é. Mas imagine se criamos o hábito de fazer um plebiscito antes ou fazer um referendum depois a cada vez que o Congresso Nacional tiver decisão importante a tomar.
Imagine que amanhã, sem as boas intenções
que inspiram V. ~ e sem a garantia da formação democrática do Presidente Fernando Henrique Cardoso,
esteja por lá alguém que, lá no fundo do seu coração,
deixe que se desenvolva algum complexo de Fujimori.
Não ta~ em cenário e cilcunstãncia como essa
que estamos vivendo, que se propusessem alterações,
por exemplo, no sentido de o Congresso Nacional só
decidir bobagem daqui para frente: aprovar, por exemplo, a tabela do campeonato nacional ou a escalação
da seleção brasileira, porque os assuntos principais,
· importantes, que têm a ver com o futuro do povo brasileiro seriam decididos pelo Poder Executivo. O Congresso poderia até ser contra: o Presidente convocaria
um referendum, e, se o sentimento popular fosse o de
hoje, o povo seria contra o Congresso e a favor de medidas que terminariam por sufocar a .liberdade e a democracia neste País.
A questão não é a reeleição em si, mas o fato
de tennos um Congresso legitimamente eleito, que
representa o povo brasileiro. Se o Congresso· Nacional não tem autoridade para decidir certas questões
e, quando decide, se não consultar o povo, está dando um golpe- como sustentou V. Ex" -, se nós mesmos desautorizamos o Congresso, para aonde vamos? Se amanhã entendessem que o melhor para o
Brasil seria dar férias coletivas ao Parlamento brasileiro, o referendo certamente traria para essa proposta, na situação de hoje, o apoio de grande parte
da população nacíonal.
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Por isso, Senador Pedro Simon, aceito a missão que V. Exm me pede para cumprir. ~ceito-a com
honra porque, da iniciativa de V. Ex!', nada que não
fosse honroso, nada que não fosse digno, nada que
não fosse sério, poderia nascer. Aceito com honra a
missão que V. Ex!' me confia, mas peç;o a Deus que
o Presidente Fernando Henrique Cardóso não esteja
de acordo com V. Ex!'.
O Sr. Pedro Simon - Só quero dizer que também estou rezando para Sua Excelência. Ambos vamos ficar rezando.
O Sr. Eduardo Suplicy - Senador Geraldo
Melo, permita-me registrar que o referendo, o plebiscito e a consulta popular estão previstos na qonstituição, que, absolutamente, não é fascista. E uma
Constituição democrática. Consultar o povo sobre
uma decisão de grande relevância foi previsto pelos
representantes Constituintes como um aperfeiçoamento da democracia.
O SR. PRESIDENTE (Laura Campas) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo 1 2 Secretário em exercício, Seador Valmir Campelo.

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N2 376, DE 1997
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 225, 11, alínea c, 12, do Regimento Interno, requeiro que, sobre o Projeto de Lei
do Senado n2 57 de 1997, de autoria do Senador Er·
nandes Amorim, que 'estende o benefício do seguro-desemprego aos condenados egressos do Sistema Penitenciário e dá· outras providências", além·da
Comissão constante do despacho inicial de distribuição, seja ouvida, tam~m. a de Assuntos Econômicos.
Sala da Sessões, 28 de maio de 1997. - Senador José Serra.
O SR. PRESIDENTE (Laura Çampos) c.O,requerimento lido será incluído em Ordem do Dia opor·
tunamente, consoante o disposto no art. 255, inci$Q
11, alínea c, Item 12,.do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Laura Campos)'-~
do a palavra à Senadora Emitia Femandes;..por.-:20
minutos.
A SRA. EMILIA FERNANDES (PTB-RS. Pro.
nuncia o seguinte discurso. Sem revisão da· orad<r
ra.) • Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, quero,
nesta tarde, abordar um assunto que vem sendo .tratado dentro do Senado .Federal de uma forma bas~
tante cuidadosa e, por que não dizer, sigilosa. E;~:;se
assunto tem sido objeto de preocupação, manifesta·
da internamente por vários Srs. Senadores; .mas, ·

desde o dia 26 de maio, o assunto deixou de ser in
temo desta Casa, tomou-se público e os jornais de
circulação nacional publicam matérias sobre ele.
Refiro-me à dificuldade de a Comissão de Edu'<..~~do Senado Federal se reunir. No dia 26, O
Estado de S. Paulo publicou matéria com a seguinte manchete: Comissão de Educação está sem quorum desde fevereiro. Trabalhos não despertam interesse dos Parlamentares por falta de apelo social.
Hoje, no jornal O Globo, o jornalista Ricardo
Boechat, em sua coluna, diz que 'às portas do segundo semestre, a Comissão de Educação do Senado ainda não se reuniu neste ano uma única vez'.
Eu corrigiria: ela reuniu-se uma vez, para escolher o
Presidente da Comissão. O seu Presidente, o "tuca·
no' Artur da Távola, fez várias convocações para VO·
tar os projetas em pauta. E continua o registro daquele jornalista.
Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, sobre
esses fatos, eu me pronuncio como Senadora, exVice-Presidente da Comissão de Educação nos
anos de 1995 e 1996, mas o faço muito mais como
educadora deste Pafs.
Esse assunto foi tratado pelo Senador Artur da
Távola, numa reunião secreta no plenário desta
Casa em que votávamos outras matérias. S. Ex", naquela oportunidade, pediu um espaço para tratar do
assunto, mas hoje _ele tomou-se público. Esse tema
também tem sido pauta de correspondências que o
Senador Artur da Távola-tem enviado a todos os
Srs. Senadores, aos 24' membros da Comissão de
Educação neste a':Jo, apelando veementemente, dizendo que. já. convocou quatro -reuniões da Comissão de Educação; não.obstante, salvo a ·da .eleição,
nenhuma. obteve . _quorum para funcionamento. E
afirma ainda: 'nesse- ínterim, fiz o possível para faciitt~:~o funciqnar:nento; ,troquei -os dias, convoquei
se~:;_extrn..ordinárias, éonvoquei a TV Senado,
distribuí .interessante boletim. com tudo que saiu na
irpPrElnSa .so~rEl ~ terna:; de nossa Comissão; debalde, confesso-lhe minha (fe(;epção'. São palavras
do Senadqr Ar:tur da,Távola. ~E.o. que .é pior. não fiCa
b.Eirii:J)a!ii.o:.~!;!~àpo, $ · R_epública ·l;ieixar de ._reunir
~~~~ ~~,i~6!1~e~ de~rEÍ_·!ill sua:s ~missõ
~ Depõe qprora. nós, ..além de postergar fT!alérias
~ê suiná. irriPQrtâncià" •. E ainda.' faz mais. um apelo:
"Solicito a cada um dOs membros prestigiar as reuniões çla.Comissão de.Educação'., 7 . , , . • .
s·r•. Presidente,
Srs. Senadores, 'agora
vf:m;u,>s os meios· d_e. comunicação desta semana estampar nas suas páginas uma preocupação -ou até
unia denúncia acerca da Comissão de Educação.
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Portanto, estamos aqui registrando a nossa solidariedade ao Presidente dessa Comissão que ainda não escolheu o seu Vice-Presidente. Realmente,
a primeira reunião de 1997, para instalação da Comissão ocorreu em 12 de março. Desde· então, foram convocadas sete reuniões e, ~r desses esforços, nenhuma delas se realizou devido à falta.de
quorum mínimo necessário, que é de quatorze Senadores.
Repito, houve uma série de iniciativas: trocas
de datas, de horários das reuniões, enfim, tudo para
buscar o funcionamento dos trabalhos e a presença
dos Senadores.
Estamos assistindo, indignados, a algo que,
sem dúvida, não é diferente dos anos anteriores. Tenho em mãos relatório recentemente elabor'ado pela
Secretaria de Comissões, referente às atividades
realizadas no biénio 95196; trata-se do levantamento
geral da atividades de todas as comissões permanentes e mistas, com o número de matérias, reuniões e presença de cada Sr. Senador. Portanto, o assunto não é mais sigiloso; tomou-se público.
Conforme aponta o relatório, em 1995, foram
convocadas 35 reuniões da Comissão de Educação,
e 14 foram realizadas; em 1996, foram convocadas
20, e realizadas apenas três, o que demonstra a
existência do mesmo problema agora verificado.
Sr. Presidente, neste momento, cabe -um justo
registro: em 1995, os trabalhos não andaram por falta de determinação ou de seriedade do Presidente
da Comissão de Educação, Senador ·Roberto Requião. S. Ex&, presença constante nas reuniões da
Comissão, só não viu emperradas todas. as matérias, porque adotou o sistema de que, convocada a
reunião, não havendo quorum, todas aquelas matérias para as quais não havia nenhum impedimento
regimental vinham para plenárip, o· que, particularmente, não considero a ação mdis exata, mais correta, mas, sempre a respeitei, porque entendia que seria a única forma de não emperrarmos as matérias
submetidas à Comissão.
Sem dúvida, a matéria que não é analisada na
comissão especifiCa, que tem a· respOnsabilidade
maior de discuti-la, de certa ·f011'11il; já vem para o
plenário com o resultado comprometido•. Isso des.prestigia a própria comissão que não esmiúça matéria, não vai ao mérito, não vai ao centro da queStão para trazê-la ao plenário após amplo debate. ·
Foi o que aconteceu e está-se repetindo novamente. Estamos praticamente no· final do primeiro
semestre, e tudo se repete. Entretanto, é importante
ressaltar que no período 95/96, a Comissão de Edu-
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cação obteve grande mérito ao debater a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Foram realizadas várias audiências públicas antes de a matéria ir ao pie·
nário.
Precisamos ter presente que as comissões
desta Casa são órgãos da mais alta importância, do
maior significado. Se nos reportarmos ao nosso Regimento Interno, veremos que é da competência das
comissões permanentes discutir e votar projetas de
lei; realizar audiências públicas com entidades da
sociedade civil, convocar Ministro de Estado para
prestar informações sobre o que está sendo feito,
sobre os resultados obtidos, sobre os objetivos a serem atingidos, enfim, prestar informação sobre o que
está sendo realizado no País; receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer
pessoa contra atas ou omissões das autoridades ou
entidades públicas; apreciar programgs de obras,
planos nacionais, regionais, cada um de acordo com
o assunto específico que lhe compete; acompanhar,
fiscalizar e controlar as políticas governamentais
pertinentes às áreas da competência de cada comissão.
Vejam, Sr. Presidente, SI% e Srs. Senadores,
a abrangência das atribuições dos membros das comissões. Podemos, inclusive, realizar diligências,
apurar denúncias, verificar se os recursos estão chegando ao seu destino.
Hoje só existe a voz do Governo, que presta
contas, dizendo o que tem feito, o que tem sido aplicado, mas o Congresso Nacional também .tem de
exercer seu poder de fiscalização.
Se analisarmos as funções específicas da Comissão de Educação, veremos que ela é muito importante. A ela compete opinar sobre proposições
que versem sobre normas gerais sobre educação,
cultura, ensino e desportos, instituições educativas e
culturais, diretrizes e bases da educação nacional e
salário-educação, tema que merece nossa atenção e
discussão; assuntos relacionados à diversão e espetáculos públicos, criações artísticas- hoje tão questionadas -; comunicação, imprensa, radiodifusão, informática, televisão, outorga e renovação de concessão, permissão e autorização para serviços de radiodifusão sonora e de sons e de imagens.
Em muitos momentos ternos visto o Plenário
dizer que é preciso buscar alternativas, porque a forma corno São tratados os processos em que são solicitadas as renovações ou a permissão para funcionamento de rádios e televisões no País não é a mais
correta, não é a mais transparente.
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A Comissão de Educação poderia abraçar
essa questão, elaborar uma proposta para o País e
apresentá-la ao Plenário, modificando, assim, essa
situação. Temos presenciado muitas denúncias, votos contrários e abstenções desde que chegamos a
•
estaCasa.
' opinar sobre
A Comissão de Educação tem de
as criações científicas e íecnológicas, informática,
atividades nucleares de qualquer natureza, transportes, utilização de materiais radioativos, apoio e estímulo à pesquisa e criação de tecnologia.
Vejam a riqueza de assuntos que são atribuidos à Comissão de Educação. No entanto, Sr. Presidente, não temos desempenhado a contento o nosso.
E o que ternos visto? O próprio Presidente da
Comissão, em suas manifestações, tem alegado que
isso está ocorrendo devido ao acúmulo de compromissos e de participação em atividades de outras comissões com concomitância de horários e datas, o
que impede que os integrantes da Comissão de
Educação estejam sempre presentes nas reuniões.
Neste sentido, gostaria de lembrar que o Regimento Interno desta Casa prevê horários e dias para
a realização das comissões: a Comissão de Assuntos Econômicos se reúne às terças-feiras pela manhã; a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura se
reúne às terças-feiras à tarde; a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania se reúne às quartas-feiras pela manhã; a Comissão de Assuntos Sociais se
reúne às quartas-feiras à tarde; a Comissão de Relações Exteriores e Segurança Nacional, às quintasfeiras pela manhã e a Comissão de Educação, às
quintas-feiras à tarde.
É o que está previsto. E o que ocorre? Há aHerações constantes de datas e horários, convocações
extraordináriaS; e essa parte do R~imento não está
sendo observada. Existem problen\as que estão impedindo o funcionamento da Comissão de Educação. Não é má vontade: Não acredito que seja desatenção dos Srs. Senadores, mas estamos assumindo o õnus do que os jornais estão aí a exigir e a publicar. Portanto, ternos de dar uma resposta à soeie:dade brasileira. Será que o Congresso Nacional também vai endossar o entendimento de que educação
não é importante, de que educação não é prioridade
e, por isso, a GQmissão de Educação se reúne
quando é possível, quando sobra tempo, quando
não há outros interesses, outros assuntos mais importantes a serem tratados?
É esse pensamento, essa indignação que quero registar, Sr. Presidente, no sentido de contribuir
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com esta Casa, a fim de que se encontre uma alternativa, uma saída. E é por isso que estamos fazendo um apelo ao Presidente do Senado Federal, ao
Presidente e aos membros da Comissão de Educação para que essa situação sejamQdilicada.
Diga-se de passagem, há um relatório mostrando qúe alguns Semidonis, em 1995 e em f996,
não compareceram, um dia sequer, a nenhuma reunião. Portanto, tem de ser feita uma avaliação. Ou o
Senador fica numa comissão, assume e trabalha,
ou, realmente, as coisas irão por um caminho que
não é o melhor, que é o do descrédito, o da desconsideração, enfim.
O que estamos pedindo é que se busque uma
aHernativa urgentemente, porque o Congresso não
pode e não deve arcar com esse ônus de desatenção com a educação.
Eu lembraria aqui o que o jornalista Ricardo
Boechat diz no jornal O Globo. O título do seu comentário, embora pequeno, mas muito profundo, é:
"Em Branco•.
Ternos de fazer uma opção que precisa ser
não apenas do Congresso Nacional, mas da nação,
da sociedade corno um todo. Ou continuamos com a
educação em branco,·. ou vamos optar por aquela
educação em que acreditamos e que defendemos,
aquela -educação .que se faz escrita, se faz lida, se
.faz .transcrita. É aquela educação que acreditamos
que é planejada, calculada e multipf~cada. É aquela
educação que, acrecj~s. é pesquisada e comprovada, e também ·é estudada, é comparada, é projetada, e, acima de tudo, é assumida,. executada, respeitada e valorizada.
Dessa forma, Sr. Presidente, registramos esse
apelo que fazemos aos Uderes, aos Presidentes de
todas as Comissões, para que se encontre um denominador comum. O que não pÕEidmos é continuar
"lendo nos jornais o .que não se faz pela educação
nesta casa····
'Obrigada.

Durante o discurso da Sra. Emflia Fer-

"nándes,·ô sr.".l.auro càmpos, deix8. a cadeira êfà p~(d_ênpfa,_ que é ociJPàda. pelo Sr.
Edison Lobão. ··

O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) ~ Concedo a palavra ao Senador Laura Campos, por 20 mi·
nutos.
O SR."LÁURO CAMPOS (PT-DF. Pronuncia o
seguinte disCurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores, nesta paz em que
nos encontramos aqui no Senado, devido ao esva-
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para aqueles que pretendem ver a nossa tenra democracia, uma democracia que não penetrou na
educação e na saúde, na distribuição da renda, na
distribuição do saber e do poder, uma democracia
quase, única e exclusivamente, cerebrina, idealista,
mineira. Prega-se e afirma-se que a democracia
existe, mas não se faz nada para que ela realmente
exista.
Temo que esta democracia política também
nos falte devido à reeleição, devido à forma pela
qual o direito a concorrer à reeleição foi obtido, devido ao fato de que, como disse o Presidente da República, não há oposição. Os "neobobos", os caipiras não fazem oposição ao seu Governo. Mas, então, são os partidos da base de apoio do seu próprio
Governo que estão atormentando, inquietando a
vida de Sua Excelência.
Realmente não sabemos fazer oposição, porque há tanto flanco desguarnecido, tantos problemas
a serem criticados, que nós não sabemos fazer oposição.
A velha UDN sabia fazer oposição; por qualquer motivo, depunha um governo, porque sabia fazer política, como dizem os tradicionais; um descuido qualquer, a UDN transformava num crime inafiançável; obviamente, sabia fazer oposição. Se tivessem pego esses pratos cheios, o que fariam na sua
ação oposicionista?

ziamento de ambas as Casas do Congresso, algo de
positivo parece estar ocorrendo. Os •discursos aqui
proferidos pelo Senador Pedro Simon, pela Senadora Marina Silva e por outros Senadores tiveram hoje
um outro timbre, uma outra profundidade, que talvez
o alvoroço dos dias normais impeça. que reine nesta
Casa
'
Para não perturbar a calma e a serenidade não
devemos penetrar nas causas do esvaziamento do
Congresso, porque, se o fizermos, talvez comece aí
um novo torvelinho; novas inquietações seriam despertadas ao procurarmos saber por que estamos
sós, por que estamos tão isolados. Não há dúvida de
que o Senador Pedro Simon apresentou-se hoje
quase que com uma nova postura, uma nova figura,
tranqüilo, aconselhando, dando bom conselho ao
seu amigo Fernando Henrique Cardoso. Realmente,
parece-me, ao contrário do que foi dito ao Senador
Geraldo Melo, que, se não houver uma legitimação
do direito à reeleição por parte de um referendo popular, será muito difícil mantermos esta tenra democracia no Brasil. As eleições serão disputadas em
um clima em que o candidato Fernando Henrique
Cardoso será acusado de ter comprado o direito à
reeleição, adquirido espuriamente esse direito, de ter
transformado a sua reeleição na meta das metas, no
objetivo quase exclusivo desses três anos de governo, porque, até agora, ninguém pode negar, inclusive há sinais e declarações do Governo de que está
mudando os rumos das suas políticas.
Há declarações de Sua Excelência o Presidente da República de que exagerou na abertura, essa
abertura que veio como uma verdadeira avalanche
destruindo as bases da indústria nacional, desempregando brasileiros, criando uma situação em que
há, como lembra hoje o eminente Senador Eduardo
Suplicy, 15,9% dé desemprego na Grande São Pau-

Aqui, quando se critica o Governo, somos criticados porque estamos criticando o Governo, como
se a função da oposição fosse também a de apoiar e
criar a unanimidade absoluta em termos de colocar
em prática a vontade do rei. Quod princeps voluit,
legis trabet vigorem - •aquilo que o príncipe deseja,
a lei coloca em ação". E nós, da oposição, não deveríamQS nem abrir a boca diante da vontade do prínci-

Portanto, Sua Excelência não pode mais ir às
suas viagens ao exterior, viagens que começaram a
ficar desimportantes diante do proble~ de sua própria reeleição. Ele está ausente dos bciulevards de
Paris, está ausente dos grandes ristoranti de Itália,
e portanto, algo mais sério o ocupa e o preocupa no
Brasil - a sua própria reeleição. E não há dúvida alguma, não adianta. querer esconder o sol com a peneira, de que houve um vício redibitório, um vício de
origem, que contamina fundamentalmente o adquirido direito de reeleição, cujo ritual-terminará no próximo dia 4, aqui neste plenário.
Portanto, a preocupação do Senador Pedro Simon parece-me muito procedente. E preocupante

pe. Pois bem, realrn:nte não ·;izemos nada. Foram
eles que se enlearam. Quem comprou os votos?
Cinco, dois declarados, talvez três ou cinco votos
para a reeleição de Sua Excelênçia Ouvi aqui da minha cadeira que tinha sido o PT que os tinha ÇQITIprado.
Não gosto de intrometer-me em conversas que
outros companheiros estão entretendo e que eu possa escutar por acaso. Estava muito próximo do meu
local de trabalho aqui neste plenário e ouvi. Então,
eu disse: sim, talvez o senhor tenna razão. Acho que
fui eu e o Chico Vigilante que pegamos R$1 milhão
para comprar esse votos para o Governo. Mas imaginem que suposição mais absurda achar que o PT
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comprou votos para apoiar a reeleição do Presidente
Fem ando Henrique Cardoso! Bem, tudo é possível.
Não hã dúvida nenhuma de que as fitas gravadas, a expulsão de dois deputados do PFL e a possível participação de figuras mudaram também de
forma e também, como muitos Senadores, estão em
vilegiatura pelo mundo. O Ministro Se'rjão, uma das
pessoas possivelmente comprometidas naquele processo - jâ que existe uma referência a S. Ex" em
uma das fitas.-, encontra-se tranqüilo e sorridente
em Portugal e, de lá, dispara a sua metralhadora
contra o Partido dos Trabalhadores.
É interessante notar que com-o Ministro Serjão
deu-se o inverso do que aconteceu com o tratar. O
tratar, principalmente o de esteira, é o resultado da
transformação dos tanques inventados na Primeira
Guerra Mundial. Os tanques, depois da paz, perderam os canhões e se transformaram em tratares. O
tratar Serjão agora se transforma em canhão para
atirar contra a minoria e só acertará se tiver muita
pontaria, porque - conforme diz o seu chefe - _não
existe oposição.
Sr. Presidente, o que realmente me preocupa é
o fato de hoje termos tratado de assuntos que mostram em que ponto nos encontramos na sociedad!;!.
O homem foi esquecido, abolido das preocupações
e prioridades do Governo, porquanto elas se restringem aos banqueiros e ao capital coisa, jamais à vida
humana, às pessoas e ao social.
Sr. Presidente, eu gostaria de mostrar que apenas 34% dos recursos do Orçamento dedicados a
penitenciárias foram utilizados. O nosso sistema penitenciário estã espocando, explodindo. Em Belo'Horizonte, numa de suas penitenciárias, na Lagoinha,
os presos sorteiam aqueles que devem ser mortos,
para que um espaço seja conquistado e os remanes;centes possam donnir. Nem .. na ocasião- de -l:litler,
nem em campos de concentração, ~ouve tal barbaridade, em que o espaço não dâ para que todos se
deitem, e é preciso matar, eliminar, para conseguir;.
se esse espaço.
O Governo aplica apenas 34% dos: recursos
neste setor e afirma que isso é democracia, que esitarnos diante de um governo de um professor e sociólogo inatacável. Do meu ponto de vista, isso é um
indicador, e os meus alunos, em 1970, jâ me ouviam
falar isto: vamos abandonar esses indicadores econômicos mentirosos e vamos ver os indicadores sociais.
Prestem atenção: o Governo não investe na
saú(ie, senão marginalmente. Não investe nas penitenciárias, porque penitenciária não dâ lucro, peni-
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tenciãria é apenas para recuperar aquilo que não
tem importância: o ser humano que se marginalizou.
Portanto; a-prioridade das prioridades, que deverià
ser a preservação, a proteção e ampliação da vida
humana, esta não consta a não ser das falas eleitorais, para ganhar voto; mas na prátiCé:l, quando realmente se inscrevem e se objetivam as prioridades
dos governos e da sociedade, encontramos os recursos: mais de R$20 bilhões para salvar banqueiros. Mas banqueiros falidos? Todavia, o neoliberalismo afirma que aqueles que são aptos, aqueles que
sabem concorrer, que são mais adequados no processo da livre concorrência, estes vencem, os outros
são derrotados, Se houve uma falência de banqueiros, como .socorrer aqueles que demonstraram a sua
incapacidade, ·sua ineficiência, e chegaram à falên-

cia?

a.

Quando o mercado neoliberal baixa a sua lâmina e condena uma firma, uma indústria, um banco à
falência, de acordo com a filosofia neoliberal deles, o
Governo não tem nada que interferir; tem que deixar
a mão· invisível e as .forças de mercado. pratiquem a.sua _racionalidade.
';portànto,.·é realmente um absurdo, uma incongrUência que
governo neoliberal venha a socor·
rer banqueii'OS'falidos.
O Sr. Eduardo Suplicy - Concede-me V.· Ex"
u·m aparte?
''
O 'SR. LAURO CAMPOS - Ouço V. Ex" com

que

um

p~.

·' •·· ·O Sr. Eduardo Suplicy- Senador Lauró'Cam-

po$; v:· Ex" éoritrasta muito bem as prioridades de

Goveino, porque estava na Lei de Meios, na Lei de
Orçamento, a previsão de se determinar a quantia a
~r gasta com à construção de cadeias, e 34% apenas daquilo·
o Congresso Nacional permitiu ao
Goverrío réalizar acabou não se fazendo. Isso obviamente cOnstitui uma das explicações para a extraordinána êrise que .oCorre em todo o sistema penitenciário brasileiro, a ponto de diariamente divulgaremSEi notícias de·· rebeliões. Ainda hoje mesmo, ·na
de Detenção do Complexo Carandirú, o· noticiário da ,hora .'do almoço mostrou estar· hàvendo
uina nova rebelião; E o Governo só pensa no ser humano se estes forem os grandes proprietãrios de
corporações, de instituições financeiras. Os Ministros da Economia estão prestes a dar todas as explicações e justificativas para a liberação, -quase que
do dia· para a noite, de recursos em larga escala,
corno os provenientes do Proer. Diz o Governo que
não se .trata de recursos do Orçamento, mas, sem
dúvida,. refletem sobre o Orçamento. Espero que o

que

casa
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Ministro Pedro Malan venha ao Senado, no dia 11,
preparado para responder como o Proer, desde o
seu início, está afetando as finanças públicas, seja
pelo lado da renúncia fiscal, seja pelo da destinação
de crédito, a taxas de juros mais baixas, para as instituições a ele ligadas. S. ExU não pqderá negar que
há uma influência primeiro direta, mas depois indireta do Proer nos recursos do Tesouro.
O SR. LAURO CAMPOS- Agradeço a V. ~o
aparte, com o qual concordo. Também gostaria de
lembrar que, por meio de uma "matennágica", o Governo do Estado de São Paulo conseguiu R$50,4 bilhões para socorrer o Banespa
Nesse aspecto, o que também me preocupa é
o fato de que o Ministro Adib Jatene, que estava
. indo muito bem na saúde, foi obrigado a demitir-se,
porque os recursos que havia conseguido a duras
penas - R$4 bilhões -, por meio do imposto do
CPMF, não lhe seriam atribuídos.
E agora puseram um Ministro da Saúde que
quer, como está no artigo magnífico de Elio Gaspari,
da Folha de S.Paulo de hoje, fazer uma "proerização" também na saúde, ou seja, os serviços de saúde privados poderiam, de acordo com esse projeto
do Ministro, receber de um fundo de R$3 bilhões, recursos para os casos, as operações, as intervenções de alto custo, justamente as que não são aceitas
hoje por esses seguros priyados de saúde. Portanto,
eles ficariam livres dessa parte como aconteceu com
os bancos que ficaram livres da parte podre, poque
a estatizaram; ficariam livres desses custos ele~,.,
dos, porque esses serviços seriam pagos por inter~
médio desse fundo de R$3 bilhões.
O SR. PRESIDENTE (Edison Lobão) -'·Senador Lauro Campos, sua manifestação é semp"ré ·atuar
e encantadora, maS o seu tempq já exê:edeu algüns"
minutos~ Por isso, peço a V. Eicll'- qúe cóooua ó'
discurso e assuma a Presidência auando deixar a tri-'
buna.

seíj·

O SR. LAURO CAMPOS- Se~
Presidente.

üro p~r. ,S~.

'Para encenar, gostària."de êliier'qoo, ·étrl "réfa'-'
ção ao pobres que estão marejando íio corretlcir ·da·
morte por falta de recurso do SUS; em· reláÇãõ a'és:·
ses não haverá medida ·illguma; ·no·éntãhto; páfáaquelas •intervenções; aquelas ()perações, · aqtieles ·
serviços médicos de' alta rêntábilidade e àe élevàd()
custo, esse·fundo criado peló Mirii5féiio da'Sáúdé:e
irá enriquecer a saúde privada l! os proprietários- dos·
hospitais privados.
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O Sr. Edison Lobão deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Lauro
Campos.
O SR. PRESIDENTE (Laura Campos) - Concedo a palavra ao Senador Gasildo Maldaner. (Pausa)
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Concedo a palavra ao Senador Edison Lobão, por 20 minutos.
O SR. EDISON LOBÃO (PFL-MA. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, cinco anos após a histórica Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento e Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro, em 1992, a comunidade internacional deverá proceder neste ano ao primeiro exercício de avaliação global da implementação pelos países dos resultados e dos acordos alcançados na Eco-92.
Esse é o propósito com que foi convocada a
·Sessão Especial da Assembléia-Geral das Nações
Unidas, a realizar-se em Nova York, de 23 a 27 de
junho próximo, e na qual se espera a participação de
um número significativo de chefes de Estado e de
Governo.
No plano da sociedade civil, como se recordará; os resultados da Eco-92 foram objeto de uma
avaliação independente durante a conferência
Rl0+5, que teve lugar no Rio de Janeiro, em março
passado, e que contou com a participação pessoal
do Senhor Presidente da República e de ·ilustres personalidades de todo o•mundo.
-. A Conferência do Rio; em 1992, repreSentou,
como todos reconhecem, um marco sem precedentes nas relações internacionais. Os documentos
emanados da Rio-92, particularmente a Declaração
do Rio- e o Programa de Ação reunido na Agenda
..21-; ·estabeleceram as bases.de ·uma nova parceria
gk>bál e-consagraram-<> desenvolvimento sustentável
como· item prioritário da agenda internacional. ·
· · ··-·A Conferência do Rio colocou o ser humano
como o centro das preocupações da comunidade internacional na promoção. do· desenvolvimento sustentável, e exerceu papel-instrumental na consolidação de uma conscientização·ambiental mais-vigorosaem todos os segmentos da sociedade e em todos
. ... .
os palses do mundo. . . . ..
'.· -·-. Os documentos emanados da Conferência do
Rio, t:lStabeleceram os princípios fundamentais, que
devem instruir a cooperação internacional na promoção do desenvolvimento sustentável. · ·
· Dentre eles, reSsaltam o reconhecimento de
que pobreza e a degradação do meio ambiente es-

a
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tão estreitamente relacionadas, a constatação de
que a principal causa da deterioração do meio ambiente global são os padrões insustentáveis de produ.;..:':o :o: consumo, especialmente nos países indus-.
trializados, e o princípio de que os Estados têm responsabilidades comuns, mas diferenciadas, na proteção do meio ambiente global em fuhção de suas
responsabilidades históricas na degradação E~mbien
tal do planeta.
Os recursos internos, na maioria das vezes,
não são, contudo, suficientes diante da magnitude
dos desafios e das tarefas a cumprir. Daí a importante contribuição da Conferência do Rio ao consolidar
as bases de urna parceria global fundada na solidariedade e na responsabilidade compartilhadas dos
países.
Nesse sentido, os consensos alcançados no
Rio determinam que os Estados cooperem na promoção de um sistema econômico internacional aberto, que dê apoio à promoção do desenvoMmento
sustentável em todas as partes do mundo. Reconheceram também que o cumprimento dos objetivos da
Agenda 21 requer um fluxo substancial de recursos
financeiros novos e adicionais, e a transferência de
tecnologia ambientalmente adequadas, em favor dos
países em desenvolvimento.
É a implementação desse importante patrimônio legado pela Conferência do Rio que os Chefes
de Estado e de Governo, reunidos na Sessão Espe-cial da Assembléia Geral das Nações Unidas, estarão analisando em Nova Iorque no próximo mês de
junho. A Sessão· Especial deverá também focar prioridades claras de ação para· a comunidade internacional nos próximos anos. -

. . ..

.

'

Ao Brasil, que sediou a Conferência das Nações Unidas em 1992, éàbe naturalmente um papel de
liderança nà condução desse exerqício. E nóssà diplomacia certamente estará deser'npenhando com
·
·
ardor essá tarefa. · · · · ·

gue

É ineQáv~l
muitos avanços foram.. alcançados nos últimos cinco anos na direção dos ·objetivos
fiJ,cados pela Col"\fe~ência do Rio.
· Na maior ..parte;.esses avanços se devem aos.
esforços individuais dos Governos e ao grau de
conscientização e de mobilização da sociedade civil
em todos os países. Com efeito, dentre os principais
sucessos a contabilizar estão a intemar~zação da
questão ambiental no planejamento nos diferentes
níveis da administração e a admirável capacidade de
resposta e de contribuição da sociedade civil na elaboração de agendas de desenvolvimento sustentá>

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

vel com impacto direto no nível municipal e das comunidades locais.
No plano internacional, contudo, preocupa a
constatação de um certo esmorecimento do •espfrito
do Rio", que se tem traduzido numa implementação
insuficiente dos compromissos assumidos consensualmente pelos pafses na Agenda 21, especialmente no que se refere à mobilização de recursos financeiros e à transferência de tecnologias ambientalmente adequadas como instrumentos fundamentais
da cooperação internacional para a promoção do desenvoMmento s.ustentável.
Nesse contexto, a tarefa central e principal desafio que terão diante de si os Chefes de Estados e
de Governo, durante a Sessão Especial da Assembléia Geral das Nações Unidas, é o de decidir ações
e promover os meios efetivos de cooperação internacional com vistas à observância dos princípios e
implementação do programa de ação definidos na
Conferência do Rio.
Entendo, Sr. Presidente, que o Brasil deve participar da Sessão Especial com as credenciais de
um País que não tem poupado esforços no sentido
de valorizar e proteger o seu patrimônio ambiental.
Somos um País que se orgulha de exibir uma matriz
energética essencialmente limpa e de ser detentor
de uma das mais importante reservas de biodiversidade do Planeta.
E deve participar também com as credenciais
de um País que tem caminhado de maneira decidida
na construção de um modelo de estabilidade econômica e desenvoMrnento sustentável, apoiado na
consolidação da democracia e no respeito aos .direitos de cada cidadão. Os grandes desafios enfrentados hoje pelo Brasil e as prioridades do nosso projeto como nação nas áreas da consolidação da democracia, do respeito aos direitos humanos, valorização
da cidadania, crescimento econômico. com justiça
social e proteção do meio ambiente constituem em si
mesmo urna .síntese integralizadora dos grandes desafios do desenvolvimento sust~ntável •.... ' ·
Espera-se que a· Sessão Especial da ONU produza um conjunto· de• decisões· de' impacto' político
em áreas de importância crítica na agenda multilateral do meio ambiente; tais como a proteção·da biodiversidade, a proteção da floresta, a questão das mudanças climáticas, uso sustentável dos recursos hídricos e controle de produtos químicos. Em cada
urna dessas áreas há importantes processos negociadores em curso ou propostos no horizonte de curto e médio prazos. E em cada um deles há implica-

MAIO DE 1997

ANAIS DO SENADO FEDEfiAL

ções profundas para um Pais com a importância do
Brasil em termos ambientais.
Na área do clima, por exemplo, há pressõe:s
para que países como o Brasil venham assumir
compromissos de redução de suas emissões de gases causadores do efeito-estufa. Ho,te. as metas de
estabilização das .emissões aplicam-se exclusivamente aos países industrializados, que, por sinal,
não as têm cumprido. Como o Brasil se tem posicionado e como se posicionará nas negociações futuras sobre esse tema? É uma indagação que precisa
ser feita. Aceitaremos a transferência para países
como o Brasil da responsabilidade de corrigir, à custa do seu próprio desenvolvimento e imobilização do
seu patrimônio ambiental, o efeito nocivo das emissões que são responsabilidade histórica do mundo
industrializado?
Na área de florestas, fundamental para a economia regional e valorização dos recursos da Amazônia, parece haver uma pressão crescente no sentido de negociar-se uma convenção internacional sobre Prc.teção de Florestas. Quais as implicações disso para o Brasil? E que posições temos tomado? Há
também indicações de que será proposta a inclusão
do mogno e possivelmente de outras espécies de
madeiras tropicais em listagem da Convenção sobre
Espécies Ameaçadas de Extinção. Qual a posição
do Brasa?
O Brasil possui a maior reserva ambiental de.
biodiversidade. Como os nossos interesses estão
sendo tratados nas negociações em curso no âmbito
da Convenção sobre Diversidade Biológica? Como
as decisões dos Chefes de Estado e de Governo pOderão impactar, a partir da Sessão Especial, o tratamento futuro de questões como proteção dos conhecimentos tradicionais sobre os recursos da nossa
··biodiversidade?-·
o Brasil possui a maior tleserva mundial·de
água doce, mas ao mesmo tempo nossas Cidades
padecem de problemas crónicos relativO$ ao abastecimento e tratamento da água. Como 8: questão·do·
meio ambiente urbano e especialmente 'os aspectos
relacionados com o saneamento urbano serão tratados no futuro pelas Nações Unidas.· É·possível espe,-rar-se um aumento dos recursos disponíveis de financiamento internacional para atender às necessidades básicas de nossas populações nessa área? .
Essas são perguntas, Sr. Presidente, que mostram a relevância para o Brasil das questões que
certamente estão sendo discutidas durante o processo preparatório da Sessão Especial das Nações Unidas.
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Essas são questões que exigem o acompanhamento atento pelo Senado Federal das negociações
externas relativas à implementação da Agenda 21.
Essas são questões que sugerem a oportunidade de solicitar ao Sr. Ministro das ijelações Exteriores e ao Sr. Ministro do Meio Ambiente que façam
chegar a esta Casa ou que tragam pessoalmente, se
assim for possível, informações sobre o andamento
do processo preparatório para a Sessão Especial da
Assembléia Geral das Nações Unidas e das posições que o Brasil tem sustentado nesse contexto.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (lauro Campos) - Concedo a palavra ao Senador Sebastião Rocha por 20
minutgsSR. SEBASTIÃO-ROCHA (BloCo-AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, inicialmente gostaria de abordar assunto já tratado, nesta tarde, no
plenário do Senado, pelo Senador Gilvam Borges.
Refiro-me a matéria publicada em vários jornais de
circulação nacional, entre os quais o Jornal O Uberal de Belém do Pará, e o Jornal O Estado de S.
Paulo. Fazem uma avaliação depreciativa da nossa
Zona de Livre Comércio, das cidades de Macapá,
Santana ·e Laranjal do Jari. Alio-me ao Senador GilBorges nos comentários que faz contestando a
veracidade da matéria
É claro que o Amapá, bem como vários outros
Estados brasileiros, principalmente os da Região
Amazônica, passam J)or uma situação econômica e
social bastante difícil, o que compromete a qualidade
de vidª do povo dessa região mais isolada do País.
É verdade que as favelas têm-se ampliado no nosso
Estado. Mas parece-me que culpar a Zona de Livre
Comércio por tudo isso faz parte de uma campanha
orquestrada com o objetivo de ten~ ~r-la.
A nossa Zona de Livre Comércio ainda é incipiente: Talvez ela não atenda às necessidades de
desenvolvimento e de melhoria da qualidade de vida
do povo do nosso Estado, em função do fato de que
não permite a industrialização de produtos, sobretudo eletroeletrônicos, o que certamente dificulta a geração·de empregos. É correta a avafração de que foi
. gerada a expectativa de novos empregos com a criação da Zona de Livre Comércio. Mas alegar que a
Zona de Livre Comércio foi criada em 1990, como
mostra a matéria, é um tremendo equívoco. Pareceme que essa é uma afirmação de má-fé, já que a lei
é datada de 1991.
Assim, não há possibilidade de se dar crédito a
essa matéria, que extrapola o bom senso e que pa-
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rece ter como objetivo principal mostrar o aspecto
negativo do nosso Estado e da Região Amazónica.
As favelas se multiplicam no nosso Estado,
mas isso ocorre em todos os Estados brasileiros. O
surgimento de favelas é decorrente de.uma deficiência na política de geração de empregos como um
todo. É claro, a transformação do noss'o ex-Território
em Estado contribuiu também para uma migração
mais acentuada de pessoas que vivem em condições ainda piores nas regiões ribeirinhas do nosso Rio
Amazonas e nas nossas ilhas. Essa população que
vive na zona rural está totalmente desprotegida de
qualquer mecanismo público que lhe garanta saúde,
educação, transporte e condições adequadas de
moradia. Em função disso, ocorre a migração para
os grandes centros que começam a implementar o
seu desenvolvimento como a questão do Estado do
Amapá.
O problema· de Laranjal d<i Jari constante da
matéria é um outro grande equívoco. O que acontece naquela região não é decorrente da zona de livre
comércio. Laranjal do Jari e Vitória do Jari, que é um
Município recém-criado, é também um equívoco napolítica de desenvolvimento que o Governo sempre
encaminhou para a Região Amazónica com a implantação de grandes grupos económicos na região,
os quais modificaram totalmente o hábito de vida daquelas pessoas qu~ antes viviam do extrativismo, da
agricultura e que passaram a ocupar cargos ou funções de empregados de empresas. Logicamente,
essas empresas necessitam melhorar a sua qualifi~çãQ.

. . .·o processo .de .ocupação de Laranjal do Jari
vem de longos anos; · praticamente desde 1920,
quando um grande latifundiário foi adquirindo terras
nos Estados. do .Pará e do .Amapá. Posteriormente,
foram vendi(!~ para.os portugueses. Depois, o !.,udwig as adquiriu, lá implantou uma fáprica de celulose
e. começou. a. explorar. ·o .caulim, produzido no Amapá,. Çt,Jja -:niQ~ flc<qto J!,mapá, mas sua industrial~~
ção é feita no Pará .
. , .Esse processo migratório é antigo. AS palafltas
ãs·.margens.do·.Rio Jari ·somam aproximadamente
seis· mil. Estou preparando um pronunciamento mos- ·
Irando a realidade drástica-em que vive a população
do.Jari, .que merece maior atenção do Poder Público
tanto estadual quanto federal. Mas esse processo foi
uma inversão de valores no sentido de oportunidade
de melhoria da condição de vida das pessoas, das
pop1,1lações tradicionais da região, um equívoco do
direcionamento do desenvolvimento implementado
·na . região, sobretudo no Governo militar, quando
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houve migração de grandes grupos econom1cos
para a Amazônia, numa tentativa de ocupá-la e levar
o desenvolvimento.
Não é verdade que a· favelização de Laranjal
do Jari seja decorrente da zona de livre comércio.
Isso é uma falácia, uma matéria enganosa. Portanto,
estou aqui também para desmentir.
O Amapá tem sido citado no caso de tráfico de
drogas. Preparo outro discurso para debater essa
questão e vou ao Ministro lris Rezende discutir concretamente essa situação. A imprensa nacional e setores da Polícia Federal têm declarado que também
o Amapá está incluído na rota do tráfico. Isso não
ocorre em função da zona de livre comércio, mas em
função de ser um local longínquo, de difícil acesso.
Os traficantes preferem justamente essas localidades, essas cidades, esses meios. Isso ocorre dentro
da capital; mas, em geral, as pistas clandestinas de
pouso na Amazônia nunca se encontram dentro da
cidade, porque geralmente estão na floresta e nos
campos daquela região. A matéria também não é
coerente, pois diz que foi a zona de livre comércio
que desencadeou o processo dô tráfiCô de drogas.
Quanto ao crescimento da violência, é lógico
que o aumento populacional sem políticas económica e social, definidas pelo Poder Executivo e, principalmente, pela União não geram empregos, não
criam habitações populares e a educação fica esquecida - apesar de estar um pouco melhorada em
nosso Estado. A falta disso desampara 1:!5 populações ribeirinhas e aquelas 'do interior de nossas florestas que acabam por migrar para a cidade. Uma par- ·
cela pode ser em função da zona de livre comércio•
Contudo, não é isso o que prepondera. ·
·,.·
Se o Amapá não é um paraíso, aquele local
que todos desejamos que fosse, certamente não é o
que a matéria tenta mostrar, já que ela nos traz apenas o .aspecto negativo do Estado. Por isso, venho a
esta tribuna repelir a matéria e ainda contestar as
posições do Vice e do Govemador do Estado, haja
viSta possuírem posições exatarnente contrárias às
zonas de livre comé·rcio•.
.. · É . possível interpretar, analisar e; inclusive,apontar alguns de seus aspectos negativos, 'COmo o
que acontece com a migração - fruto da ·expectativa
de geração de emprego- e mesmo·o seu·contrário,
quando essa migração decorre de uma expectativa
de emprego que não aconteceu. na proporção esperada. De fato, esse pode ser um aspecto negativo da
zona de livre comércio, mas combater a zona de livre comércio? Aqui coloco essa questão do governo
estadual.- que até agora não se posicionou concreta-. ·
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mente, nunca assumiu uma posição de frente, em
defesa da zona de livre comércio, como faz, por
exemplo, o Governo de Rondônia, como faz o Go~
vemo de Roraima, que fica lutando para a implantação da sua zona de livre comércio.
Infelizmente, o Governo do Amapá tem sido
omisso nesta questão de ter na zona de livre comércio uma das alavancas do seu desenvolvimento. E é
um aspecto importante. De lá decorreu a ampliação
do nosso porto, um porto de grande calado, que permite a ancoragem de navios de grande calado, de
qualquer parte do Brasil. Estamos na foz do Rio
Amazonas, estamos no litoral atlântico e, portanto,
com todas as condições necessárias para implementar o nosso desenvolvimento e gerar melhores condições de vida para o nosso povo.
Ao mesmo tempo em que o Governo combate
a zona de livre comércio nesse aspecto de que contribuiu para a migração, para a favelização, para o
crescimento da violência, tenta estabelecer acordos
com a Guiana Francesa e com a França, no que tem
o meu respaldo. Apóio o acordo com a França como
um todo, mas em particular com a Guiana Francesa,
que faz limite com o nosso Estado. Acredito que esta
articulação também com a França, um país mais desenvolvido, logicamente permitirá, por via rodoviária,
chegar-se ao Suriname, à Guiana e aos países do
Caribe. Será que isso também não vai provocar uma
migração para o nosso Estado?
É um processo semelhante. Não tenho dúvida
alguma de que a ligação rodoviária, por exemplo, do
Amapá com a Guiana Francesa, vai trazer beneficies para o nosso Estado, mas vai gerar também
transtornos. E quando o Governo do Estado se mostra contfário ao desenvolvimento da zona de livre comércio, demonstra ser favorável à articulação com a
Guiana Frani::esâ, que deve ter os mesmos resultados do ponto de vista da ampliaÇão desses fatores
negativos já citados.
Quero reafirmar que sou favorável à zona de livre comércio. Penso que devemos encoptrar mecanismos para que a idéia prospere, devemos inclusiVe
encontrar formas para transformá-la numà zona de
industrialização. E -o Governo do Estado é importante nesse processo, devendo-se juntar a todos os que
defendem essa atividade econõmica; porque é uma
das poucas que têm de certa forma gerado empregos dentro do Estado, além de vir contribuindo para
um desenvolvimento, senão adequado, pelo menos
o possível até hoje no Estado do Amapá.
Nessa segunda parte do meu discurso, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma referência ao Blo-
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co Parlamentar da Câmara dos Deputados, consti·
tufdo pelo PDT, PT, PC do B e PSB, que perpetrou
duas açóes na Justiça de Brasília: uma delas visando a barrar a_tramit;!ção da emenda da reeleição no
Cona_~sso, e a outra tentando viabilizar a instalação
imediata da CP! da compra e venda de votos na Câmara. A primeira é uma medida cautelar, a ser pretocolada pela Justiça Federal pelos Líderes dos Partidos que formam esse Bloco, e a medida é preparatória para a apresentação de uma ação popular, que
deve ser impetrada futuramente. O objetivo dessa
ação é sustar o processo de tramitação da emenda
da reeleição no Senado, impedindo sua votação em
segundo turno, marcada inicialmente para o dia 4 de
junho.
A segunda ação será apresentada ao Supremo
Tribunal Federal, na fomna de um mandado de segurança, para viabilizar a instalação imediata de uma
CP! na Câmara dos Deputados, com o objetivo de
investigar as denúncias já divulgadas amplamente
pela imprensa.
Agora, está fortalecida a idéia da CPI, com a
decisão sóbria, sensata, judiciosa do Deputado Almino Affonso, a quem devemos render nossas homenagens por tratar-se de um Deputado do PSDB que
tomou uma atitude que demonstra toda a sua hombridade nesse momento difícil.
Infelizmente, o Governo tenta passar à população uma outra história bem diferente - de certa forma uma enganação para a população - de que a
sindicância ou a Comissão de Constituição e Justiça
poderiam processar os ex-Deputados e os DeputadeiS e chegar às conclusões finais que a Nação hoje
exige com relação às acusações, já comprovadas,
de compra e venda de voto.
O Deputado Almino Affonso foi realmente taxativ<b_~ afimnar que a Comissão de Constituição e
Justiça não lhe dá os mecanismos, não tem a competência para convocar QS ex-Deputados que renunciaram e que poderão ser candidatos nas próximas
eleições de 1998. Isso está sendo pouco divulgado
pela imprensa, e os dois Deputados podem reelegerse em 1998 e voltar ao Congresso Nacional; podem
ser Deputados Estaduais ou candidatos a Prefeitos,
porque a Comissão de Constituição e Justiça não
terá ·como processá-los, julgá-los e condená-los,
dentro dessa expectativa de suspender os seus direitos constitucionais de participar das eleições
como candidatos.
No caso de serem cassados pelo Congresso
Nacional, ficariam impedidos, pelo menos por oito
anos, de participar de qualquer pleito em nosso
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País. Isso, infelizmente, não tem como acontecer, a
menos que seja criada a CP I.
A Comissão de Constituiç_ão_e_Justiça não tem
competência para convocar os Governadores que
estão seAdo denunciados, nem o Ministro que foi arroladõ.;-o processo. Então, de que forma um Relator,
com essa disposição de descobrir e 'investigar profundamente essas denúncias, poderia conduzir o
seu trabalho dentro de uma comissão limitada, que,
de fato, não lhe dá a competência necessária para
esses procedimentos?
Está correto o Deputado Almino Affonso que,
advogando em favor da CPI - co·nfõrme sempre fez
-, assinou requerimentos. Por isso, congratulo-me
com S. Ex"; apesar de ser do partido do Presidente
da República, a sua decisão demonstra claramente
que está pensando no melhor do Congresso Nacional; a sua atitude, de certa forma, traz a recuperação
de uma parcela do Parlamento, porque mostra que
aqui também há homens dignos, que merecem o
respeito da Nação. Embora do PSDB, S. Ex" decidiu
tomar uma posição de independência nessa questão
e trabalhar em favor do Brasil, do Congresso Nacional e do próprio Governo.
Não tenho nenhuma dúvida de que o maior beneficiado desta CPI seria o próprio Presidente da
República, que teria condições de provar para a população que não teve nada a ver com isso, uma vez
que o porta-voz do Presidente tem dito que Sua Excelência quer a punição exemplar dos que participaram dessa maracutaia. Dessa forma, seria bom para
o próprio Presidente que houvesse a CPI e que esta
chegãsse a apontar os devidos culpados.
Claro, se houve alguém que vendeu votos,
uma outra pessoa teve que comprá-los. A Comissão
de Constituição e Justiça também não terá, de forma
nen~l'\18. como chegar aos compradores dos votos,
haja Vista que o Presidente da r~ferida Comissão,
Deputado Henrique Alves, insiste em que ela dispõe
de mecanismos necessários para a investigação, do
que discordo com bastante ênfase e COIV bastante
veemência.
:
Na segunda-feira, referi-me a uma entrevista,
extremamente coerente e lúcida, do eminente Professor de Ética e Filosofia Política da Universidade
de Campinas - Unicamp, Professor Roberto Romano, e a entrevista foi publicada no Correio Braziliense de domingo com o seguinte destaque: "Fernando
Henrique Tomou-se Refém do Legislativo" •
• Gostaria de solicitar a transcrição desse artigo
nos Anais da Casa, para que fique registrada essa
posição bastante lúcida e enfática em relação ao
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momento grave em que vivemos. Essa entrevista
não se revela tendenciosa no sentido de apontar a
responsabilidade somente do Presidente da República. Ela, de certa forma, mostra que o Presidente
está transitando por um caminho bastante perigoso,
que pode levar o nosso País a uma situação irrecuperável quanto à manutenção do nosso processo
democrático e de todas as nossas instituições.
Sem querer ser maçante, vou destacar alguns
trechos da entrevista do Professor Romano, para
melhor analisar o assunto e estabelecer o raciocínio
que pretendo desenvolver ao final do meu pronunciamento.
O professor destaca, por exemplo, que •o modelo de democracia em vigor no País, sem uma definição clara das funções e responsabilidades dos três
Poderes, leva a crises institucionais cíclicas. • "Estamos vivendo mais uma delas," disse ele.
Perguntado sobre o discurso do Presidente
quando falou que as baionetas são argumentos mais
fortes do que as pedras ou as manifestações públicas, numa referência clara a que o Governo poderia
reagir também com violência nessas manifestações,
o Professor responde: "Rquei muito preocupado
com o Muro próximo do País, depois do discurso do
Presidente. É o mesmo discurso da UDN nos anos
60, e todo mundo sabe no que deu. Se prosseguir
no caminho adotado com a fala de quinta-feira, em
que prega o uso da força para garantir a ordem, o
presidente estará dando espaço no governo a grupos favoráveis ao golpismo•.
Essa é a ênfase principal dessa entrevista,
quando alerta que grupos golpistas se aproximam do
Governo do Presidente Fernando Henrique e começam a pressioná-lo nesse sentido.
E ainda responde quando perguntado: "O senhor quer dizer que há riscos de um golpe?• Ele diz:
~Fernando Henrique vem tratando a oposição como
inimiga da nação". E é esse, realmente, o tratamento
que o Presidente tem dado à Oposição, embora esta
esteja disposta a contribuir, a discutir, a debater os
problemas do País, a encaminhar uma proposição
construtiva; Sua Excelência tem se negado a aceitar
qualquer apoio, qualquer proposta, qualquer ajuda
da Oposição. Ele diz que o Presidente tem tratado a
Oposição como inimiga da Nação, como chegou a
fazer referência em discurso.
Com essa atitude, o Presidente fechou os canais de comunicação entre o seu Governo e os seus
opositores institucionais. Esqueceu...
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O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos) - Senador Sebastião Rocha, gostaria de lembrar a V. Ex"
que o seu tempo está esgotado.
O SR. SEBASTIÃO ROCHA- Já concluo, Sr.
Presidente.
_,. ...
Gostaria de destacar que um Presidente deve
ser um Magistrado, Chefe da Nação e, portanto,
Chefe também da Oposição como Magistrado, uma
vez que é próprio do sistema democrático a convivência com a Oposição. Ao tratar, portanto, essa
Oposição como inimiga, o Presidente se aproximou
dos grupos que, historicamente, estão ligados aos
movimentos golpistas do País.
Ainda com relação à invasão dos prédios públicos, Sr. Presidente, que considero um aspecto importante, ele também chama atenção, dizendo que
estamos vivendo, de fato, um momento delicado. E
lembra que em 1962 passamos por uma situação
semelhante, pois de um lado estavam as ligas camponesas e, de outro, os grandes latifundiários. Hoje,
temos o Movimento dos Sem-Terra e a UDR.
O discurso do Presidente, afirma mais na frente, deu voz aos que vinham pregando, ou seja, seus
aliados, com relação aos líderes dos sem-terra. Chegaram a propor que Fernando Henrique agisse como
o Presidente do Peru, Alberto Fujimori. Tal discurso,
de forma nenhuma , contribuiu para serenar os âni-

mos.
A última questão que gostaria de ressaltar na
entrevista é a respeito do posicionamento da Oposição. Quando indagado se a Oposição também não
tem responsabilidade ness&-crise institucional, o professor responde:
"No início do Governo, a Oposição
adotou uma postura muito tímida, levada, inclusive, pelas rela~$ pessoais com o Presidente. Muitos polítiêos\ de esquerda eram
amigos do Presidente Fernando Henrique
Cardoso, viveram com ele no exmo. Em alguns setores da Esquerda deu-~e um crédito de confiança ao Presidente. ·
( )
O momento poderia ter sido aproveitado para se estabelecer um diálogo franco,
mesmo que duro, entre as duas partes. A
Oposição acabou se reorganizando - e agora com respaldo popular- porque o Governo não conseguiu ainda atender às enormes
demandas sociais do País. Ficou enredado
na disputa pela aprovação da emenda da
reeleição.•
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Mais uma vez, Sr. Presidente, solicito a transcrição dessa entrevista nos Anais da Casa e agradeço pela tolerância de V. Ex".
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. SEBASTIÃO ROCHA EM SEU DisCURSO
ENTREVISTA
a Arlete Salvador
Da equipe do Correio
O professor de Ética e Rlosofia Politica da Universidade

é um critico
do sistema politico brasileiro. Para ele, o modelo de democmcia
em vigor no Pais, sem uma definição clara das funções e responsabilidades dos Três POderes, leva a crises institucionais clcticas.
"Estamos vivendo mais uma delas", disse ele, ao analisar o momento alUai, em que não fal1arn denúncias se corrupção, rnanifes·
tações populares violentas, escaramuças entre o Executivo e o
Legislativo e uma queda drástica na popularidade do Presidente
Fernando Henrique Cerdoso. Romano foi colega de Fernando
Henrique nos anos 70 no Cebrap, o centro de estudos polflicos
onde se concentrevarn alguns dos mais noláveis Intelectuais da
esquerda brasileira. No Governo. segundo ele, seu ex-colega parece sofrer de uma sfndrorna cesarista, numa referência ao Imperador César, que assumiu o poder com mão de ferro após o colapso e a queda da República romana.
Con:alo Brazlllense - O senhor gostou do discurso do
Presidenta Fernando Henrique Cardoso na quinta-feira, durante a
posse dos dois noi/OS ministros?
de camp;nas (Unicamp), Roberto Romano, 51 anos,

Roberto Romano - Foquei muito preocupado com o fub.wo
próximo do Pafs depois do discurso do presidente. É o mesmo
. discurso da UDN dos anos 60, e todo mundo sabe .no que deu.
Se prosseguir no caminho adotado com a fala de quinta-feira, em
que prega o uso da força para garantir a ordem, o Presidente es·
tará dando espaço no Governo a grupos favoráveis ao golpismo,
gente com décadas de serviços prestados à ditadura, como o Senador Antonio Carlos Magalhães (PFL- BA).
Correio -

o senhor quer dizer que há riscos d8 um golpe?

Rollll!lno - Fernando Henrique vem tratando a oposição
como Inimiga da nação, tomo chegou a dizer num discurso. Com

essa atitude, ele fechou os canais de comunicação entre o seu
govamo e seus opositores institucionais. Be se esqueceu que
um presidente da República deve ser um magistrado, o chefe da
nação e, portanto, também da oposição. É próprio do sistema demoaático a convivência com a oposição. Ao tra1ar essa oposição
como inimiga, o presidente se aproximou dos grupos que, hlstori·
carnente, estão ligados a movimentos golpistas no Pafs. Não posso garantir que vai haver um golpe, mas entendo
o presidente fez uma opção perigosa. A história tem mostrado que, em momentos como o que vivemos, de crise instituclonal, a população

que
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costuma dar apoio a soluções golpistas. E ele está ~udido se pen-

fartável. Era difícil para o governo aprovar algumas propostas,

sa que, num momento de crise, terá o apoio desse grupo. ArriscOme a dizer que, se houver problemas na
económica, é a
oposição que ficará do lado dele. Os golpistas costumam pular do
barco nessa hora O ex-presidente João Figueiredo sabia o que
dizia quando pediu "me esqueçam•. Havia stistí~do pe'
tos que o colocaram no poder.

como

área

Correio- Também estamos à beira da um colapso econõ-

mlco?
Romano - É de conhecimento da classe política, da oposição. dos economistas, que a estabilidade econõmica está sendo
empurrada com a baniga A paridade monetária é artificial. Não
dá

para sustentar por

como a dos

mu~o tempo a paridade

com uma moeda

uma economia muito mais
poderosa do que a brasileira Se nenhuma mudança for !em até
a reeleição, como uma desvalorização do real, teremos alteraçõtão forte

Estados Unidos,

posse.
tam razão quando se insurge

es drásticas na economia no dia seguinte à
Correio - O presidenta não

contia a invasão de prédios públicos e manifestações violentas
da oposiçáo?
Romano - Estamos vivendo um momento delicado. Já vi
Isso acontecer em 1962. Na época, tínhamOS as ligas camponesas da um lado a os grandes latifundiários de

outro. Desta vez,

ternos o MST com um discurso 1ambém perigoso, de rompimento

com o eslado de direito, a a UDR se annando para defender suas
propriedades. Com o seu discurso, o presidente deu voz ao que
vinham pregando os. lideres dos proprietários de terra Eles chegaram a propor que Fernando Hemique agisse corno o presidente
do Peru, Alberto Fujimori, ao invadir a embaixada japonesa para
resgatar os re1éns do grupos Tupac Amaru. Como a questão
agrária erwo1va mum tensão, toma-se um terreno fértil para o
surgimento de fascistas que pregam o uso de força como solução
dos problemas sociais. Com seu discutso, o presidenta não contribuiu para semnar os ânimos.
. Correio - O que é

a crise instituciooal a que se o senhOr

se refere?

a reforma da Previdência ou a administrativa. Mas

emm

disputas programáticas, de política governamental. Havia Inte-

resses corporativistas nessa batalha, mas era um processo natural. Ao colocar na pauta de discussões nacionais um problema
de ordem dinástica, que é saber quem será o seu sucessor a
partir de 1998, o prasidente deu um caráter eloooral ês disputas

no Congresso a tomou a lazer o papel do Judiciário, prerrogativa que nosso modelo de democracia lhe proporciona Ele deve
ter-se sentido roubado quando teve que negociar com o deputado de uma cidadezinha perdida no País a aprovação de projetas
que lhe eram caros. Sentiu-se tentado a tomar medidas autoritárias. As medidas provisórias, corno os decretos-lei na dmdura
militar, são instrumentos de força. Além disso, desqualificando a

oposição, ele fez como César, que colocou o povo contra a República
Correio - A oposição também não

tem

msponsabilidade

nessa crise instituáonsl?
Romano - No início do governo, a oposição adotou uma
postura muito tímida, levada, inclusive, pelas relações pessoais
com o presidente. Mooos políticos de esquerda aram amigos de
Fernando Henrique, viveram com ele no exílio. Em alguns setores
da esquerda deu-se un Ctédito de confiança ao presidente. Diziase, na época. que a esquerda não tinha argumentos eoon0m1oos
ou académicos para ofereoer como altema!iva ao Plano Real.
Para rním, esses argumentos exístiam. O que faltava era disposição política para a oposição. O momento poderia 1er sido aproveitado para se estabe!acer um diálogo franco, mesmo que duro, entra as duas p;utes. A oposição acabou se reorganizando e, agora,
com respaldo popular, porque o governo não conseguiu ainda
atendar às enonnas demandes sociais do Pais. Ficou enredado
na disputa pela aprovação da emenda de reeleição.
DISSE ME DISSE
"SE PROSSEGUIR NO CAMINHO ADOTA·
DO COM A FALA DE QUINTA-FEIRA, EM QUE

. . Romano - Essas crises são clclicas na~ brasileira

Ternos um modelo de demoaacia em queIJá unia ~e

PREGA O USO DA FORÇA PARA GARANTIR A
ORDEM, O PRESIDENTE ESTARÁ DANDO ES-

entre os três podares. No modelo clássico, \>reposto por Montes-

PAÇO NO GOVERNO A GRUPOS FAVORÁVEIS

quieu, há um mlnlmo de hamlonia entre Executivo, Legislativo e

AO GOLPISMO"

Judiciário, para que o Estado possa funcionar como um todo, soberanamente. É um modelo ideal, quase impossível

de se conse-

guir na prática, mas que oferece paràmetros de como a democm·

ela deveria funcionar. No Brasil, por uma tra<f!Ção que vem do Im-

pério, Isso não acontece. O Executivo é muito mais poderoso,
usurpando as funções dos demais poderes. Como resultado, che-

gamos a um quadro em que não se consegua saber qual a função dos poderes a nem estabe!acer responsabilidades.

Correio - O senhor não está pintando um cenário
dramático da reaftdade atual?

muito

"O DISCURSO DA ORDEM E DA BADERNA É
O MESMO DA UON DOS ANOS 60"
. "A HISTÓRIA TEM MOSTRADO QUE, EM MOMENTOS COMO O QUE VIVEMOS, OE CRISE INSTI-

TUCIONAL, A POPULAÇÃO COSTUMA DAR APOIO À
SOLUÇõES GOLPISTAS"
"AO COLOCAR NA PAUTA DE DISCUSSÕES
NACIONAIS UM PROBLEMA DE ORDEM DINÁSTICA,

Romano - Até o governo se enredar na batalha pela apro-

QUE É SABER QUEM SERÁ O SEU SUCESSOR A

uma situação mais con-

PARTIR DE 1998, O PRESIDENTE DEU UM CARÁ-

vação da emenda da reeleição, tínhamos
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TER ELErrORAL ÀS DISPUTAS NO CONGRESSO E
TORNOU·SE REFÉM DO LEGISLATIVO'

,.

'FERNANDO HENRIQUE VEM TRATANDO A
OPOSIÇÃO COMO INIMIGA DA NAÇÃO. COM ESSA
ESSA ATITUDE, FECHOU OS CANAIS DE COMUNI·
CAÇÃO ENTRE OS DOIS LADOS' :
l

O SR. PRESIDENTE (Lauio Campos)- V. Exê
será atendido na fonna regimental.
Com a palavra o nobre Senador José Serra.
(Pausa.)
O SR. PRESIDENTE (Laura Campos)- APresidência lembra aos Srs. Senadores que o Congresso Nacional está convocado para uma sessão solene a realizar-se no dia 3 de junho, terça-feira, às 1O
horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada a homenagear Sua Majestade, o Imperador do

Japão. Na oportunidade, usarão da palavra o Sr. Senador Jader Barbalho, pelo Senado Federal, e o Sr.
Deputado Antonio Ueno, pela Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Laura Campos} -A Presidência lembra aos Srs. Senadores que, na próxima
sexta-feira, às 9 horas, haverá sessão não-deliberativa.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai
encerrar os trabalhos.
O SR. PRESIDENTE (Lauro Campos} - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 1Bh22min.)

......
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Ata da 70ª Sessão não deliberativa, em 30 de maio de 1997
3ª Sessão Legislativa Ordinária da 50ª Legislatura
Presidência do Sr.: Vafmir Campelo.
(Inicia-se a sessão às 9 horas)

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos tra·
balhos.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo}A Presidência recebeu, do Banco Central do
Brasil, o Ofício n°1.503197, na origem, de 28 do corrente, encaminhando solicitação da Prefeitura Muni·
cipal de Osasco para que possa emitir Letras Financeiras do Tesouro Municipal - LFTMO, cujos recursos serão destinados ao refinanciamento da divida
mobiliária, vencível em 12 de junho de 1997.
Informa, outrossim, que por se tratar de. rola·
gem de títulos emitidos para pagamento de precatórios judiciais, cuja emissão foi autorizada pelo Senado, os referidos títulos não são passíveis de refinanciamento, conforme disposto no § 32 do art. 16 da
Resolução n• 69, de 1995, do Senado Federal.
O expediente, anexado ao processado do Projeto de Resolução n2 21, de 1996, vai à Comissão de
Assuntos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Encerrou-se, no dia 28 último, o prazo para apresentação de emendas às seguintes matérias:
- Protejo de Resolução n• 69, de 1997, que
eleva para dez bilhões de dólares norte-americanos
o valor a que se referem os arts. 12 e 2 2 , •a•, daResolução n• 57, de 1995, do Senado Federal; e
.· -Projeto de Resolução n2 70, de 1997, que autoriza a República Federativa dq Brasil a contratar
operação de crédito externo no valor equivalente a
doze milhões, seiscentos e setenta mil, oitenta e três
dólares norte-americanos e noventa e cinco centavos, junto a um consórcio bancário liderado pela
Banque Paribas.
.
As matérias. não receberam emendas e serão
incluldas em Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Esgotou-se no último dia 28 o prazo previsto no art. 91;
§ 32 , do Regimento Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido da apreciação, pelo Plenário, das seguintes matérias:
- Projeto de Lei do Senado n• 141, de 1995, de
autoria do Senador Odacir Soares, que define como

crime contra o livre exercício do Poder Legislativo
Federal ofensa à integridade corporal ou à saúde de
membros desse Poder, e dá outras providências;
..:. Projeto de-Lei óo Senado n• 156, de 1995, de
autoria do Senador Júlio Campos, que define o crime de expor a vida, a integridade corporal, ou a saúde de alguém, por meio do fornecimento de gás liquefeito em recipiente não adequado ao uso;
-Projeto de Lei do Senado n• 260, de 1995 de
autoria do Senador Romeu Tuma, que dispõe s~bre
o crime de dano, alterando os arts. 163, 165 e 167
do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de dezembro de 1940
-Código Penal;
- Projeto de Lei do Senado n• 268, de 1995, de
autoria do Senador Emandes Amorim, que dispõe
sobre a revisão e a nulidade de processo de crime
de responsabilidade, nos caos que menciona e dá
outras providências;
-Projeto de Lei do Senado n• 47, de 1996, de
autoria do Senador Gilberto Miranda, que altera dispositivos da Lei n• 8.666, de 21 de junho de 1993,
determinando a aprovação prévia dos editais de licitação pelos Tribunais de Contas;
- Projeto de Lei do Senado n• 113, de 1996, de
autoria do Senador Emandes Amorim, que altera a
Lei n" 8.069, de 13 de julho de 1990, determinando a
busca imediata de criança ou adolescente reclamados como desaparecidos;
-Projeto de Lei do Senado n" 135, de 1996, de
autoria da Senadora Benedita da Silva, que altera a
redação do art. 224 do Decreto-Lei n• 2.848, de 7 de
dezembro de 1940 (Código Penal); e
-Projeto de Lei do Senado n" 206, de 1996, de
autoria do Senador Sérgio Machado, que acrescenta
parágrafo único ao art. 37 da Lei n• 8.078, de 11 de
setembro de 1990 - Código de Proteção e Defesa
do Consumidor.
As matérias toram apreciadas conclusivamente
pe' • Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
vs Projetas de Lei do Senado nOs 141, 156 e
260, de 1995, 113, 135 e 206, de 1996, aprovados,
vão à Câmara dos Deputados; e os de nOs 268, de
1995, e 47, de 1996, vão ao Arquivo.
·
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo} - Há
oradores inscritos.
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Concedo a palavra ao nobre Senador l..auro
Campos. (Pausa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Bernardo
Cabral.
O SR. BERNARDO CABRAL (PFL- AM. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revi$ão do orador.)
- Sr. Presidente, Sr"s e Srs. Senadores, de vez em
quando, o Pais toma conhecimento de que aqui e
acolá se pretende reduzir o número de Deputados
de alguns Estados da Federação. Ainda na semana
passada, através de um aparte que me concedeu o
Senador Nabor Júnior, abordamos essa problemática.
Hoje, Sr. Presidente, volto a ocupar a atenção
do Senado, em função de um editorial levado ao conhecimento de toda a Amazônia Legal, através do
Amazon Sat, para o País inteiro, de autoria da Rede
de Televisão Amazônica.
A importância do editorial demonstra que essa
matéria não pode ser tratada, examinada, analisada
como quem está fazendo uma brincadeira de faz-deconta. Em primeiro lugar, porque a Amazônia ocidental e a Amazônia oriental, que já ficam ao sabor
da má vontade de certos técnicos burocratas, começam agora a se ver também acossadas pela incompreensão dos grandes Estados em favor dos pequenos:
Vou ler o editorial, Sr. Presidente, e, depois, tecerei comentários, inclusive à luz da Constituição
·
Federal, sobre a matéria.
"Por que Sempre Prejudicar a Amazô.•
.......
nia?
Começa·a tomar corpo no Congresso
Nacional, e a grande imprensa faz coro, a
perniciosa idéia de reformulação da representação dos Estados nas duas Casas Legislativas que têm sede em Brasília.
. .·os chamados Estados fortes, que estão Pendurados-no Tes~ro até o último
centavo, não admitem que o seu peso político no Congresso se iguale ao atribuído à
Amazônia. Eles acham que, no Norte e Nordeste, só há subdesenvolvimento, não .sendo importante ponderar o quanto tais regiões
carreiam de recursos para o Tesouro Federal na forma de impostos, muitas vezes até
suplantando o valor total das. isençôes fiscais concedidas, que propiciam mais emprego na implantação de indústrias de médio e
grande portes. •
'

Veja, Sr. Presidente, que, em se tratando de
um editorial, é da responsabilidade da emissora de
televisão, da Rede Amazônica, um assunto que não

comporta apenas o noticiário comum de um repórter
que pudesse, ln loco, ter verificado o que se passou.
A responsabilidade do texto continua, Sr. Presidente, quando assevera:
"É uma idéia tacanha, que, ao._se,c !!tOSta em discussão pela sociedade brasileira,
com certeza será rejeitada.
Essa mesma má vontade, liderada por
São Paulo contra a Amazônia, tem no seu
bojo a pretensa sugestão de extinguir a Superintendência da Zona Franca de Manaus,
como se a instituição - modelo de desenvolvimento regional que está dando certo, embora mutilado na essência pelo decreto-lei
que a criou - fosse apenas um poder pessoal do eventual superintendente, e não um
plenário austero que se completa com o seu
conselho de administração e as superintendências adjuntas. É dever nosso a vigilância .
para denunciar qualquer tentativa de extin-··
ção da Suframa; ou de esquema burocrático
que pretenda esvaziá-la, agregando-a· hierarquicamente a Ministério ou Subsecretaria
de Estado, inócuas."
·
·· ·
E faz a seguinte ressalva, Sr. Presidente:
·
· ..,,,~
"A Zona Franca de Manaus está com a
sua existência garantida até o ano 2013. Extingui-la, só mediante a derrogação da Constituição de 88; esvaziá-la por mero capricho
político é insultar os brios amazônicos, e essa
humilhação revidaremos à altura. • :.- ·- .,.-::. ,, ..

a

. Sr. Presidente, veja V. EÍ<il e cáSa que o editorial representa, indubitavelmente, a manifestação
de· uma população inteira. Primeiro, no que áiZ respeito à redução do número de Parlamentares; ·se- .
gundo, no que diz respeito à insti!Uiçã~; ·q~teni il•
ver com a sobrevivência desse Estado: ··
Causa-me espécie que pessoas que não' entendem da área legislativa e muito meno~. da constituciOnal digam ·que~ por um simples· projeto de lei, ·
apresentado primeiro a uma Ca8a paia sofrer re..lisão na outra, faria com que essa redução ocorre5se~
· · Lerei, pira que fique nos·~. 'uina vez_que
sei que V. ~têm conhecimel)tO do assunto, O 'que
diz o § 1" do
art. 45 da Constituição. Federal:
··_...,j,.:_
_, • ·
•
. • • •
"§ 12 O número total de Deputados,
. bem como a representação por. Estado' e
pelo Distrito Federal, será estabelecido .por
lei complementar, proporcionalmente à população, procedendo-se aos ajustes neces-
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sários, no ano anterior às eleições, para que
nenhuma daquelas unidades da Federação
tenha menos de oito ou mais de setenta Deputados.·
Sr. Presidente, o texto é claro quando estabelece menos de oito Deputados. Sor;nente por uma
emenda constitucional, sobre a qual todos nós da
Região Amazónica nos insurgiremos, é que se poderia pensar numa redução. Fazê-la através de um
projeto de lei, quando nada, é um mero e simples tacanho conhecimento do Direito Constitucional, para
não dizer outra coisa e, mais ainda, Sr. Presidente,
para investir contra uma área que absolutamente
nada tem a dever ao Sul do País.
Quero, em primeiro lugar, me solidarizar com o
editorial da Rede de Televisão Amazónica.
O Sr. Lauro campos - V. Ex" me permite um
aparte?
O SR. BERNARDO CABRAL - Com muita
honra, Senador Lauro Campos.
O Sr. Lauro Campos - Eminente Senador
Bernardo Cabral, o tema que V. Ex" aborda é, como
sói acontecer em suas manifestações, da máxima
importância. Muitos estudos têm sido feitos há décadas, mostrando as relações econômicas e fiscais entre São Paulo e o resto do Brasil. A idéia de que havia, quase que por acaso ou por um destino histórico, dois brasis - o Brasil grande, o Brasil potência,
centrado em São Paulo, e o outro Brasil pobre passou a ser objeto de críticas, uma vez que uma
outra concepção, um outro olhar, uma outra visão
explica melhor, pelo menos do meu ponto de vista, o
que acontece entre ambos os brasis. Realmente, tal
como ocorre nas relações entre os Estados Unidos e
o mundo pobre, a riqueza de São Paulo depende da
pobreza do resto do. Brasil. Somos o mercado para a
indústria paulista; somos os fornecedores de matéria-prima a préços aviltados; co~tuímos a parte do
País que obviamente não recebe tle volta, no que se
refere à receita tributária, os resultados da arrecadação. As benesses do BNDES centram-se obviamente em São P.aulo e no seu empresariaClo. Quando
vêm auxt1ios, como o do Proer, de mais de R$20 bilhões, a Amazônia não recebe nada. Também nesse
!)aso, concentram-se esforços salvacionistas e desenvolvimentistas em tomo de São Paulo. E agora
esse Estado pensa que pode impor regras às regiões mais pobres; logo São Paulo, que se manifesta
contrariamente a toda e qualquer criação de zona ou
·á[ea de livre comércio, a fim de não reduzir, com
isenções e favores tributários, o grande bolo do qual
é o maior ·favorecido. Vemos agora que essa loco-
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motiva, que sempre foi movida pelo carvão fornecido
pelos Estados, entra em crise, entra em colapso. E o
que acontece? Cinqüenta bilhões e quatrocentos milhões de re~is serão injetados na economia paulista,
que, por me1o de •matemágicas", estatizações, federalizações da Fepasa e outros órgãos, conseguirá
esses recursos, que todos pagaremos, porque somos nós os pagadores em última instância dessa
imensa dívida de São Paulo, essa de R$50,4 bilhões. E na hora em que pretendemos nos proteger
contra o desemprego, contra a adversidade, criando
essas zonas ou áreas de livre comércio, somos insultados por Senadores paulistas, que dizem que
propor a criação de uma área de livre comércio é
piada. Estou plenamente solidário com V. Ex". Sei
muito bem que a visão paulista, a visão narcisista e
a visão do pleno poder de São Paulo não permitem
que se enxergue a realidade brasileira do ponto de
vista dos Estados pobres. Obviamente, a zona de livre comércio constituiu uma tentativa válida, não fracassada, não falida, como é o caso do Estado de
São Paulo, de proteger a sobrevida de sua brava população. Muito obrigado.
O SR. BERNARDO CABRAL- senador Lauro
Campos, V. Ex' é um homem insuspeito quando
aborda tema dessa natureza, não só por sua liderança em Brasília, mas também por exercê-la em âmbito nacional, e, iliãis ainda, pela sua reconhecida especialização nesse terreno económico-financeiro.
Sei que V. Ex", quando moço, na biblioteca de
seu pai - e esse foi um dos discursos que mais me
comoveram neste plenário - na vasta leitura que fazia de uma matéria, tendia para outra profissão . Depois, inclinou-se para o Direito e, mais tarde, para o
magistério. Agora, com absoluta precisão, V. Ex" diz
que, em relação aos R$50 bilhões que serão destinados a São Paulo, sempre se faz uma cortina de
fumaça quando se refere aos nossos Estados.
Sobre a história de que São Paulo é a locomotiva do País, e nós, os vagões, também poderia ser
lembrado que, no começo do século,. o Amazonas,
no apogeu da borracha, contribuía com mais de 50%
do Orçamento do País e nunca se arrogou, se classificou, se intitulou de locomotiva que puxa os demais Estados.
Veja, Senador Lauro Campos, a sabedoria de
se escolherem três representantes por Estado para
o Senado, pois esta Casa realmente representa os
Estados, enquanto a Câmara representa a população. Essa decisão é sábia, porque faz cóm que o
voto do Amazonas e ·O do Distrito Federal sejam
iguais ao de São Paulo. Se assim não fosse, estaria-
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mos à mercê de uma maioria que jamais permitiria
que se corrigissem erros que eventualmente viesse
a cometer. Por exemplo, se hoje São Paulo unir-se,
em tomo de uma candidatura para a Presidência da
República, com o Rio de Janeiro e Minas Gerais ou
o Rio Grande do Sul, não haverá outro Estado com
capacidade eleitoral, em termos de votos, para eleger seu candidato, a não ser com uma margem de
sorte muito grande ou com a possibilidade de São
Paulo vir a apoiar um candidato único, quando não
houver divisão entre os candidatos saídos desse Estado.
Ora, imagine se, de uma hora para outra, o
Distrito Federal e o meu Estado se virem reduzidos a
quatro Parlamentares para enfrentar São Paulo, que
tem setenta. Nesse caso, que projetas seriam aprovados? Apenas os que passassem pelo beneplácito
desse grande Estado.
Por isso, Sr. Presidente, não ofereço minha solidariedade ao editorial da Rede de Televisão Amazónica, à frente o Dr. Phelippe Daou e Milton Cordeiro, mas vou requerer a V. ExA- e tenho que V. Ex"
deferirá - a transcrição nos Anais do Diário do Senado Federal, para que essa peça conste como advertência de que uma população pode insurgir-se e,
na sua insurreição, declare que não vamos submeter-mos a essa humilhação, que será revidada à altura.
Ao requerer a transcrição, Sr. Presidente para sorte minha, um representante do Distrito Federal, Senador Valmir Campelo, está na Presidência manifesto que tenho certeza de que será deferida,
repito, como uma advertência à Nação.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O
SR. BERNARDO CABRAL EM SEU DisCURSO
NIA?

POR QUE SEMPRE PREJUDICAR A AM~O\
Cláudio Rosas

Começa a tomar corpo no Congress? Nacional,
e a grande imprensa faz coro, a perniciosa idéia de
reformulação da representação dos estados nas
duas Casas Legislativas que têm sede em Brasma.
Os chamados estados fortes, que estão pendu·
rados no tesouro até o último centavo, não admitem
que o seu peso político no Congresso se iguale ao
atribuído à Amazônia.
Eles acham que no Norte e Nordeste só há
subdesenvoMmento, não sendo importante ponderar o quanto tais regiões carream de recursos para o
Tesouro Nacional na forma de impostos, muitas ve-
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zes até suplantando o valor das isenções fiscais
concedidas que propiciam mais empregos na implantação de indústrias de médio e grande portes.
É uma idéia tacanha que, ao ser posta em discussão pela sociedade brasileira, com certeza será
rejeitada.
Essa mesma má vontade liderada por . São
Paulo contra a Amazônia tem no seu bojo a pretensa
sugestão de extingüir a Superintendência da Zona
Franca de Manaus, como se a instituição- modelo
de desenvolvimento regional que está dando certo,
embora mutilado na essência do decreto-lei que a
criou ..:. fosse apenas um poder pessoal do eventual
superintendente, e não um plenário austero que se
completa com o seu conselho de administração e as
superintendências adjuntas. É dever nosso a vigilância para denunciar qualquer tentativa de extinção da
Suframa; ou de esquema burocrático que pretenda
esvaziá-la, agregando-a hierarquicamente a ministério ou subsecretaria de Estado, inócuos•.
A Zona Franca de Manaus está com a sua
existência garantida até o ano dois mil e treze. Extingüi-la, só mediante a derrogação da Constituição de
oitenta e oito; esvaziá-la por mero capricho político é
insultar os brios amazónicos e essa humilhação revidaremos à altura.
. .· O SR. PRESIDENTE (Valmir.Campelo} --.V.
Ex" será atendido na forma regimental._
Com a palavra o nobre Senador Laura Campos. S. Ex" dispõe de 20 minutos para o seu pronunciamento._
O SR. LAURO CAMPOS (BLOCO ..., DF.· Pronuncia o seguinte discurso. Sem .revisão do orador.)
..,. Sr. Presidente, Sr§s e Srs. Senadores,_~ tão rica e
convidativa, inspiradora mesmo, a atividade _política
no Brasil, tão efervescente. e .tão_ provocativa que,
.!TlUitas vezes, como acontece hoje, nós, que ocupa~
mos esta tribuna, ficamos na dúvida sobre qual matéria tratar, porque sempre estaremos desprezando
muitos fatos, acontecimentos e fenõinenos importantes que mereceriam a nossa atenção e. análise•. · ._
Mas, Sr. Presiaente, não Pocteria.deoear cte'·tf:àtar de um assunto que subiu·às manche!e.s de todos
os jornais, não obviamente pelo peso e pela i!11ppftância do dinheiro comprometido - são import~
bastante pequenas -. mas a acusação dei ,que teria
havido desvio de verbas municipais em béneffcio de
alguns candidatos do Partido dos Trabalhadores, em
São Paulo, assumiu uma importância inSÓlita~ Q ~~r'~
tido dos Trabalhadores e os seus pobres representantes na Câmara e no Senado, raríssimas .vezes, acho que nunca, conseguiram alçar os seu!?
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n*'destos nomes ao brilho das manchetes dos jornal.;. E, de repente, a imprensa se abre, como se
o Partido dos Trabalhadores fosse digno do espaço das primeiras páginas. Realmente, quando
acontece de quando eiiLQl.ISndo esse fato é porque essas manchetes são contrárias aos interesses do Partido dos Trabalhadores e' vêm criticar algum comportamento do Partido. Aliás, essas manchetes fazem muito bem em exagerar, em não dar
importância a R$1 milhão, que serviram para comprar o voto de cinco Deputados Federais quando da
votação de matéria relativa à reeleição do PresidenteFHC.
Pois bem, o companheiro Lula é acusado de
morar numa casa que pertence a um empresário ligado a uma tal de CPEM, que fornece seus serviços
de assessoria a trezentos municípios do Estado de
São Paulo. Não entrarei no mérito, até porque desconheço, em parte, os acontecimentos que, depois
de três anos, foram ressuscitados pela imprensa e
por um ex-companheiro petista que, tendo sido secretário de dois desses municípios, acabou fazendo
denúncias de que em São José do Rio Preto a administração anterior, não petista, havia feito um contrato de R$15 milhees. Ele sustou o pagamento de R$5
milhões e entrou na Justiça contra o pagamento dos
R$1 O milhões restantes feitos à empresa CPEM em
contatos anteriores à gestão do Partido dos Traba·
lhadores.
Sr. Presidente, pretendo aproveitar esta oportunidade para, mais uma vez, voltar a um assunto
quê rrie preóCUpa há. muito teinpci, qual séFi, existência de inVestimentos eleitorais neste País.
. . .oe uma hora
outra as coisas mudam.
Aquilo que ·era invectivado até mesmo pela Velha
República, 8.s .reeleiÇões sem desincompatibilização,
de uma hoJC!. para outra,~P que era uma aberração
potrtica, que era mais um crime\político a tentativa
de permanência no poder através da reeleição, agora recebe as bênçãos da constitucionalidade. Constitucionalizaram os comportamentos sociajs divergentes e condenados. Obviamente expunge tle qualquer
pena, de qualquer condenação, aqueles ·que passam
a praticar ·os atos outrora condenados e agora respaldados pelo direito constitucional.
PaleCe-'me que o que ·aconteceu com o direito
da vend!i de bõnus, criada na legislação eleitoral
brasileira, foi justamente isto: um procedimento con'4énável que estabelece conluios e relações que inquinam de dúvidas qualquer mandato tanto do Leg~lativo quanto do Executivo. As empreiteiras passaram a ter o direito de financiar legalmente os can-
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didatos de sua preferência. Isso fez com que se
abrisse uma verdadeira indústria eleitoral neste País.
PC Farias não foi o primeiro, nem tampouco o inventor dessa forma espúria e condenável de se conseguir recursos para a campanha e que das suas sobras se beneficiam os candidatos, eleitos pelas empreiteiras, pelos banqueiros antes de terem sido eleitos ou derrotados pelo povo.
Transformar o voto em mercadoria e fazer um
mercado livre das consciências que passam a ser
compradas por esses votos é, realmente, algo altamente condenável. Para mim continua a ser um crime, porque a minha consciência e as minhas normas éticas condenam esse tipo de utilização do dinheiro, dessas bombas monetárias que acertam diretamente os quartéis eleitorais e os corrompe.
Pois bem, há três anos me insurgi contra essas
práticas legais e imorais, tão legais quanto antiéticas, e escrevi um texto que fiz circular internamente
no meu Partido - Partido com o qual tenho relações
bastante estranhas. Senador da República, ex-candidato ao Governo do Distrito Federal, candidatura à
qual renunciei, nunca ocupei nenhuma posição na
administração do Partido. Sou um petista solitário,
nunca pertenci a nenhuma das facções .do Partido
dos Trabalhadores; sou isolado, sou independente.
Por isso, posso e pude escrever o texto em que eu
previa que acontecimentos como esse de São Paulo, nas horas azadas, nas horas adequadas aos interesses dos. grandes partidos, .dos grandes partidos
da burguesia, viriam à' tona e que dentro do Partido
esses procedimentos não têm o respaldo das bases
do Partido dos Trabalhadores, procedimentos legais,
qúé eu acho antiéticos.
Ah, bem, mas os Estados fazem a mesma coisa! Não há dúvida. Os Estados Unidos fazem a mesma coisa. E desde quando os Estados Unidos podem constituir um paradigma para ser seguido em
matéria de ética, em matéria de dignidade, em matéria de democracia? Agora mesmo, o Presidente Clinton, recém-eleito, acaba de ser flagrado, tendo recebido recursos para a sua eleição - muito suspeitosdaquilo que existe de mais suspeito em termos· do
empresariado mundial. E, inclusive, foram cobrados
US$20 mil para tirar retratos com mafiosos conhecidos; US$ 20mil, cada pose, para fazer o fundo de
campanha.

e

De modo que pretendo, nesses poucos minutos que me restam, tentar esclarecer que existem
dois padrões éticos diferentes, e esta dualidade é o
resultado da própria oposição entre capitalistas, banqueiros e trabalhadores.
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Quando a Idade Média se transforma, o sistema feudal começa a ser revolucionado·pelas relações capitalistas, pela acumulação de capital; então
também a moral dominante na Idade Média, a moral
católica apostólica romana se cinde, e vemos aparecerem diversas seitas reformistas: os calvinistas, na
Alemanha; os anabatistas, os presbiterianos, os anglicanos - já desde Henrique XVIII - e se cindem à
antiga unidade cristã católica. Pois bem, esta cisão
se baseou justamente no fato de que os reformistas
acusavam a Igreja Católica daquilo que ela não poderia se defender. A ética do caminho, a ética da
simplicidade, a ética dos pescadores, a ética da solidariedade humana, a ética do amor ao próximo havia abandonado completamente a estrutura política e
o poder, quando a Igreja Católica assume a dianteira
do sagrado, do santo império romano. Os papas
passam a ser generais, as conquistas e a coroação
de reis e de príncipes parte do Vaticano, e aí há a
corrupção, um outro padrão de comportamento, um
outro padrão de ética permissivo chega a abençoar
o casamento de papas com familiares próximos,
consangüíneos diretos.
O Sr. Bernardo Cabral- Permite-me V. Ex"
um aparte, nobre Senador?
O SR. LAURO CAMPOS- Pois não.
O Sr. Bernardo Cabral .:.. Sei que V. Ex" está a
terminar, à concluir o seu discurso, mas eu não queria deixar, ·Senador lauro Campos, vendo o fio condutor filosófico do seu discurso, que é sobretudo a
ética- às vezes o que é legal nem sempre é moral -,
e verifico que V.
todas as vezes que vai para a
tribuna, é uma espécie de animal político confinado
na 'jaula da sua dignidade pessoal. Agora mesmo,
quando V.
declara uma estrela solitária, é parte
dessa dignidade que lhe faz militar, neste ou em
..qualquer. outro· Partido, e aqui vamos-deixar de lado
quais seriam as siglas partidária~. Quando V. Ex"
agora faz a incursão pela chamada criação da Igreja
Anglicana, do Rei Henrique VIII, com a sua Ana Bolena, com Thorrias Morus, com a sua Utppia:; tudo
isso me faz'lembrar de· que a politica só vale, em
verdade -'-e falo aqui na Política com letra rilaiúscula
-, quando exercida com dignidade. Não importa, Senador Laura Campos, qual'seja o partido onde o cidadão esteja a atuar, ele será sempre um ponto de
baliza, será alguém que aponta caminhos, que indica soluções. Sobre o fio condutor filosófico do seu
discurso, peço, primeiro, que me desculpe pela interrupção; segundo, que aceite a minha solidariedade.
O SR. LAURO CAMPOS - Nobre Senador
Bernardo Cabral, V. Ex" é um craque; V. Ex'!, quan-

ex-,

·ex-
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do faz algum aparte a um orador que se encontra na
tribuna, atinge o âmago, o ponto crucial das questões. E V. Ex" não pode imaginar como o seu aparte
tem para mim um significado muito especial, o significado de um dos_g_ny'Kies elogios que recebi na minha vida, porque, realmente, é este o ponto de honra; o ponto de honra é a honra, no caso.
De modo que, então, V. Ex" percebe quão
grande deve ter sido o sacrifício, ao longo de uma
vida, entre duas opções, o ostracismo, a derrota ou
a vitória malconquistada. Eu preferi sempre a derrota. Fui derrotado duas vezes e em duas vezes eu
me senti vitorioso. Os meus familiares, meus amigos
sabem disso e ficaram até perplexos, pois não houve nenhuma contrariedade, já que perdi uma eleição
como se perde um fio de cabelo cortado ou um pedaço de unha que cresceu além do devido. Não perdi nada, perdi apenas uma eleição, mas não perdi a
dignidade, não perdi a honra, não perdi a ética, que
realmente me preocupa.
Continuando a falar sobre o assunto, a partir
de determinado momento, as discussões éticas sarram da estratosfera para passarem para a realidade.
Foi Max Webber, entre outros tantos, que percebeu
essas modificações que a prática capitalista impôs
aos padrões éticos e que os padrões éticos emergentes dessas seitas reformistas eram muito mais
adequados ao capitalismo, ao seu espírito e às necessidades do capitalismo do que o eram as antigas
normas católicas medievais. Essas normas reformistas deixaram de considerar, por exemplo, a riqueza
como pecado; A acumulação da riqueZa, ao contrário dos católicos romanos, passou a ser um sinal da
graça, um sinal de que alguém estava ·ajudando a
completar a obra de Deus na terra; portanto, havia ar
a segurança de que Deus estava com o empresário
enriquecido, aquete\ que acumula capital, ·aquele
que, através do trãbãlho, e não através da penitência, vai galgando o caminho do céu. É na empresa e
no trabalho, é na atividade produtiva, de acordo com
a maior parte das seitas reformistas e não através
da penitência e dos joelhos em cima de grãos, ·que
se pode conquistar a graça, que se pode alcançar os
céus.
Aquela condenação de São Tomás de Aquinà
contra a cobrança de juros, pecunia pecúnium parera non potest- dinheiro não pode parir dinheiro-,
foi abandonada pelas seitas reformistas muito mais
consentâneas com a cobrança do juro e da usura.
Então, novos padrões éticos surgiram porque houve
uma mudança no mundo. Com a formação do capitalismo, surgiram dois padrões de conduta: aquele
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que afirma que a acumulação de riqueza é uma vitória, é uma forma de mostrar a superioridade daquele
ser acumulativo e acumulador, que a concorrência
deve prevalecer; e o da outra classe social, que,
com outras normas éticas, afirma que a acumulação
é desumana, que deve ser condenada, que é problemática e que vai trazer também uma crise para os
próprios acumuladores, uma crise de sobreacumulação. E afirma, a ética dos pobres, a ética dos fracos,
a ética dos oprimidos, que é realmente no trabalho
que se modifiCa o mundo e que se modifica cada ser
ináiVidual.
Mas eles sabem muito bem que o seu trabalho
sic vos non vobis, que eles não trabalham para si,
mas trabalham para serem explorados por aqueles
que acumulam e transformam a acumulação em sua
virtude. A acumulação de quê? Do resultado, do produto do trabalho alheio não pago.
Então, essa consciência de que existem dois
padrões de conduta, aos quais correspondem duas
éticas diferentes, vai-se aprofundando. É a solidariedade, e não a concorrência, o padrão ético do comportamento dos pobres. Eles devem se reunir, sim,
em sinãiCalos para proteger a sua pobreza e o seu
pequeno espaço.
Os outros pregam a concorrência, a concorrência
desvairada, a livre concorrência, que permite até a
compra e venda de escravos no mercado livre da escravidão. l.ivle concorrência que permite a compra de
escravos, de seres humanos livre e democraticamente.
·· ··. · Os padlões de comportamento dos trabalhadores geraram e produziram uma outra ética, diferente,
~ completamente diferente, até mesmo oposta à ética
dos ricos, à ética dos enriquecidos, à ética dos concentradores, à ética daqueles que racionalizam a
sua .ação, conquistam a fndia e destroem o artesanato indiano, fazem duas guerra~ do ópio na China,
avançam ·sobre o Japão, destroem os fndios na
América em nome do capital, em nome da riqueza
que deve ser acumulada sem limite.· Portanto, existem dois padrões de comportamento, ciois padrões
éticos que se diferenciam na prática. ' · ·
.. · '· Pois·bem, para mim, ·o Partido dos Trabalhadores deveria lutar para que um fundo federal, gerido
pela Justiça Eleitoral; pelo Tribunal Eleitoral, fosse
criado, a fim de que apenas dele fossem obtidos recursos para financiar as eleições; qualquer outro recurso deveria ser alcançado pela Justiça e punido
exemplarmente. Dessa forma, terfamos uma concorrência sim, mas não uma concorrência capitalista oligopolista, monopolista, mas uma concorrência entre
iguais.
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Stuart Mill, que não era marxista, qua.Se nobre,
privilegiado, filho de filósofo, considerado um sábio
na Inglaterra, dizia que não é possível haver concorrência, por exemplo, com herança, pois alguns recebem heranças enormes e começam a concorrer já
no ponto da chegada, já com o pé no pódio, enquanto outros, completamente destituídos de herança,
têm que começar a sua corrida perdida de antemão.
Portanto, estamos dizendo que o Partido dos
Trabalhadores deveria seguir a sua ética, deveria
preferir perder eleições a ganhar através de uma
proximidade com esses padrões éticos que condenamos. À medida que a ação prática fez com que alguns segmentos do Partido dos Trabalhadores se
aproximassem da burguesia paulista dos banqueiros, na prática fomos nos envolvendo com os padrões morais dessas facções opostas.
Tem muita razão a imprensa quando desenterra fatos de três, quatro, cinco anos- desvios não
comprovados até hoje -, para publicar manchetes
como: "TCR aprova cinco contratos de empresa ligada ao PT".
Há quase quatro anos, escrevi que o Partido
dos Trabalhadores ficaria comprometido se viesse a
se valer dos recursos de campanha que as empreiteiras em crise estavam fornecendo aos candidatos
a cargos eletivos, comprometendo, obviamente, os
seus mandatos, porque, ao serem financiados, teriam que pagar. E têm que pagar, sim! Têm que dar
o troco, ou por meio do fornecimento de obras sem
concorrência, ou por meio de preços supervalorizados, ou com outro favor qualquer. Não pensem que
as empreiteiras ou os bancos dão de graça. Não
dão, não! Olhem o Proer mostrando que não foi à
toa que os bancos fizeram grandes investimentos
eleitorais! E fazem investimentos eleitorais jogando
do primeiro ao quinto, jogam em todos, jogam nas
três colunas. Portanto, cobrem qualquer possibilidade de perda. Então, como dizia, falei que, nos cinco
anos seguintes, o Partido dQs Trabalhadores estaria
dividido, interna e externamente, em tomo dessas
questões levantadas por ocasião da última eleição,
quando candidatos nossos receberam recursos çlessas empreiteiras e desses banqueiros.-0 SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo).:.. Nobre Senador Lauro Campos, perdoe-me, mas seu
tempo está esgotado em 09 minutos. Temos outros oradores inscritos. Pediria a compreensão de V.
ExA no sentido de encerrar o seu pronunciamento.
O SR. LAURO CAMPOS - Peço desculpas.
Dentro de um minuto estarei terminando o meu pronunciamento.
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O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo} - Está
concedido o tempo para que V~ Ex'l possa concluir o
seu pronunciamento.
O SR. LAURO CAMPOS - Portanto, para mim
não é surpresa que isso esteja acontecendo. Realmente, nosso grande defeito foi tennos abandonado
a prática da humildade, da simplicidaae, que são as
bases do Partido dos Trabalhadores, e passarmos a
ter alguns relações espúrias, do nosso ponto de vista, com essa burguesia nacional, selvagem e desumana, que objetivamos combater.
Na última eleição, o companheiro Lula, que
não tem uma casa para morar e que está morando
até hoje em casa de um empresário amigo, recebeu,
para a sua campanha eleitoral, o correspondente a
10% da quantia que favoreceu a candidatura de Fernando Henrique Cardoso; 10% apenas. E nós somos os pecaminosos! Isso até nos envaidece. A sociedade e os jornalistas sabem que aquilo que não
tem importância, que é normal, curial, cotidiano na
vida dos partidos e dos políticos burgueses é, para
nós, um desvio de conduta, porque a nossa ética é
outra. Infelizmente, muitos companheiros do Partido
dos Trabalhadores não perceberam essa dicotomia
existente entre os padrões éticos. Sim, porque até a
omertà dos mafiosos e a ndrangheta constituem
uma norma ética de comportamento. A nossa ética é
completamente diferente, porque a nossa prática é
diametralmente oposta à dos banqueiros, à dos empreiteiros e à dos grandes capitalistas, principalmente neste País em que o capitalismo se .apresenta
com as suas características selvagens, desumanas
e excludentes.
..: ... ·
Muito obrigado, Sr. Presidente.

. ...0 SR. PRESIDENTE (Valmir. Campelo} -:: ConcedQ-apalavraao nobre SenadQ.r. Gilvarn Borges. S.
Ex- dispõe de. ~é 20 minutos Pare\ o seu pronunciamento. .
.
. .-. . . . .. · .. ·. · . ,
.
, .,_
.. 0 .SR. GILVAM BORGES (PMDB- AP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr.· Presidente, .Sr!!s. e. Srs. Senadores, Qostaria de
registrar a presença.do nosso Diretor da Rede Arnazõnica de Televisão, que representa o empresário
Phelippe Daou, e referir-me também ao pronunciamento .brilhante. do nosso querido Senador Bernardo
Cabral. Há pouco,- Sr. Presidente, tivemos também o
pronunciamento de um dos patrimõnios morais deste
País, o Sr. Senador.Lauro Campos •.
·Sr. Presidente, esses escândalos sucessivos
são motivos de reflexão para todos nós.-Na Última
Legislatura, fui Deputado Federal e tive a oportuni-

dada de vivenciar os momentos de crise que nos Je.
varam a cassar um Presidente da República. Tive
também a oportunidade de ser um dos muitos abordados na grande empreitada para tentar reverter a
cassação ao Presiâente COIIor~ -Recebi visitas e 11!!.,
abordado nesse sentido. O meu interlocutor dizia-me
que estávamos em eleições municipais e que era
preciso um apoiamento aos nossos candidatos a
prefeito. Não demorei nem dois segundos para responder não. Tinha, na época, e tenho um compromisso com o meu País. O Presidente Collor foi cassado.
Vívenciei um episódio quando outros três Deputados foram cassados. Conhecia os três e fui
abordado por eles também. Pediram-me para mudar
de Partido por um mês e prometeram ajudar-me na
campanha dos meus candidatos a prefeito. Eu disse
não, mantendo a minha dignidade e compromisso.
Os três Deputados foram cassados. .
Sr. Presidente, com o escândalo do Orçamento
da União, os "anões do Orçamento" também foram
cassados.
Presenciei, Sr. Presidente, todos esses momentos históricos na Câmara dos Deputados. Hoje,
estamos vendo um escândalo que envolve um dos
Partidos de maior credibilidade, que tem pautado a
sua filosofia na moralidade, em trabalhar o Erário
com honradez, em aplicar investimentos com dignidade. Sou do PMDB e o meu Partido já foi um dos
referenciais de moralidade deste Pais. Em seguida,
tivemos muitos companheiros envolvidos- em escândalos.
·
O PT, hoje, enlarnea9Q. provoca a-mnúocia'de
seu presidente de ·honra.· É lamentável cjuando encontramos as militâncias espantadas, cabeças bâixas, sem compreender como são os meandros do
poder. Eu dizia aos amigos que o·PT não· é difererif!t~
do PSDB; o PSOB não é diferente do PMDB ou do
PL O que muda é· o estilo, mas a prática de manutenção de poder e de viabilização de recursos para
apoiamento de campanhas não é áderente. Aí .está a
prova. E não se pode; de maneira neiihtima,,fazer
campanha sem financiamento.cidadão .comum
deposita no seu candidato as suas esperanças e ·as
suas expectativas não simplesmente mediante o Seti
voto, mas também- através de .uma contribuição' à
conta-corrente aberta pelo Partido ao público -de
modo geral.
Sr. Presidente, é lamentável que estejamos Vi~
--~'{en~:i<i!l_cl9_E!~~ cn~s,_Obse!llamos as manifestações dos meios de comunicação e nos indagamos: e
agora, quem tem moral para quê? Foi crime?- Eú
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pergunto: é crime o PT ter legalmente recebido financiamento para suas campanhéls, se a lei hoje
afirma claramente que todos os segmentos económicos e sociais participam diretamente das eleições?
Sr. Presidente, são os contrários que movem.
Das sociedades feudais à Revolução Industrial surge, então, toda uma teorização entre o capital, entre
exploradores e explorados.
Marina Silva - Permite V. Ex'! um aparte?
A
O SR. GILVAM BORGES- Já concederei o
aparte a V. Ext.
Está comprovado historicamente, Sr. Presidente, que não passa de um sonho a Utopia de Thomas
More, em que ele teorizava que todos pudessem viver irmanadamente, comungando, dividindo, de todos os benefícios produzidos. Sonho, nada mais.
São características do ser humano, da pessoa,
do homem, do animal racional a ambição, o desejo, o
crescimento, a disputa. E essa disputa é inevitável, é a
premiação da vida pelo próprio trabalho. Os detentores
dos meios de produção têm de partilhar, mas são premiados pela sua liderança. pelo seu trabalho, pelo seu
compromisso e pela sua responsabilidade.
Caiu o Muro de Berlim e ainda insistimos que é
possível fazer. Está comprovado, historicamente,
que seria fantástico que todos pudéssemos compartilhar. Dentro da teoria sempre fui um comunista convicto, como se comungar, ajudar, ser solidário, dividir, compartilhar fosse o grande caminho. Só que, na
prática, não é assim que funciona; funciona o prêmio. Karl Marx e Engels pecaram justamente em não
compreender a complexidade deste homem como
pessoa inteligente e que não pode ficar enclausura- .
do. como .em um hando de: animais irracionais, que
teriam roupa, alimentação e os bens que são produzidos. O .homem é mais do que isso, o homem é um
~rrKJeus, ..JlE!Ia ·sua inteligência, pela sua capacidade
de, discemimento.e, a partir daí, e~ tem que crescer•..
. , Sr. Presidente,. esses -escândalos sucessivos
~o compreensível. Mas, mesmo com todas esses
desatinos, ,esses escândalos e essas; disputas de
poc;ler, nós.compree!'Jdemos. O Presidente Fernando.
1-j~nrique Cardoso tem trazido ao País um equilíbrio
úmtástico;. hoi'JlElm de formação intelectual e política,
tem trazido posições de .avanço muito importantes
pa!8 o nosso País. Isso não podemos negar. Mas
não podemos também dizer que tudo é culpa sua;
pequenos escândalos que surgem, às vezes, estão
fo~a; do seu alcance.
.
Em uma Visita do Papa ao Brasil, fui ao Palácio
do Planalto, e, vendo os cardeais, dizia para o meu
Çolega: •o problema não é o Papa, são os cardeais.'

s ...
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Algumas pessoas merecem todo o nosso respeito. O Presidente Fernando Henrique merece o
nosso respeito. Tenho acompanhado pela televisão
e pelo rádio essa verdadeira guerra entre o PSDB e
o PT, para ver quem é que empunha melhor a bandeira da moralidade.
Concedo o aparte à nobre Senadora Marina
Silva.
A Sr! Marina Silva - Senador Gilvam Borges,
em relação à referência que faz V. Ext sobre os financiamentos de campanha, quero dizer que existe
uma lei que regula e ampara o assunto. Agora o que
está sendo denunciado é o direcionamento de verbas públicas para uma empresa com fins outros.
Nesse caso, a minha opinião é que deva ser investigada a denúncia _f_eita com relação a compra de votos. Acho que af consiste a diferença: há uma grande quantidade de lideranças, de dirigentes do Partido dos Trabalhadores que defendem a investigação
às últimas conseqüências. Coisa que eu não vi em
outros partidos com relação à compra de votos. Foram muito poucos aqueles que seguiram o exemplo
do Deputado Almino Affonso, que se colocou claramente a. favor- de-uma CPI. E fiCO muito feliz que
existam, em diferentes partidos, pessoas com essa
índole, com essa coragem. Um dia desses me perguntaram com que pessoas dava para contar no Senado. E eu respondi que, em alguns assuntos, dava
pra contar com todos e, em outros, dava para contar
com poucos. Mas mesmo quando dá para contar
com poucos, fico multo feliz em saber que tenho Josaphat Marinho no PFL; que tenho o Requião no
PMDB - estou citando só alguns, tem màis génte -,
fico feliz em ter a Emília Fernandes no PTB, e assim
por diante. Porque não deve ser mérito apenas de
um partido ter pessoas honestas,· cOmprometidas e
competentes, etc. Então, entendo que aiJenerafização, em primeiro lugar, não ajuda. Acho que é isso
que se está querendo fazer, dizer que são todos
iguais. Todos os políticos do PFL não·são iguais ao
João· Maia e ao Ronivon Santiago. Todos os·políticos do PMDB não são iguais a alguns .que conhecemos:-Portanto, penso que a generalização·é perigosa. E a diferença é que,· nesse caso; boa parte das
lideranças do Partido dos Trabalhadores - e eu ainda não vi nenhum dizendo que é contra a investigação - quer a investigação às últimas conseqüências.
Não defendo duas éticas, uma que é para mim e outra para eles, defendo que se tenha uma ética. O
meu limite é a minha ética, doa a quem doer. .Se há
problemas, têm que ser levado· às últimas conse. qüêllcias, se t~rr}_que cortar um_ braço~ o pescoço, a
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cabeça, mesmo doendo, tem que ser feito. Leio no
jornal Folha de S.Paulo o seguinte: "Presidente Regional do PT, em São Paulo, Deputado Federal João
Paulo Cunha, afirmou ontem que a melhor forma de
o Partido reverter os danos causados por essa denúncia é uma CP I.• Fico feliz que o Presidente do
PT de São Paulo esteja defendendo uina CP I, assim
como nós defendemos a CPI da compra de votos.
Não concordo com essa história de que somos todos iguais e de que a política é assim mesmo. ~ política não é assim mesmo, ela deve ser um espaço
para a defesa do interesse público e não para meia
dúzia que querem se locupletar às expensas do dinheiro público. Discordo de V. Ex- nesse aspecto e
acho que as generalizações são perigosas. Como
temos aqui uma tribuna e um espaço público para
dialogar com a sociedade, temo que não sejam muito educativos.
O Sr. Bernardo Cabral - Senador Gilvam Borges, V. Ex- me permite um aparte e, assim, poderá
responder aos dois.
O SR. GILVAM BORGES- Pois não.
O Sr. Bernardo C8bral - Quero dizer que não
só a generalização é perigosa, às vezes a exceção
também, já que se pode fazer uma injúria por exclusão. Quero dizer que eu faço parte também do PFL
e me sinto um homem honrado.
O SR. GILVAM BORGES- Senadora Marina,
agradeço o aparte de V. Ex" •.•
A Srll Marina Silva - Não sei se o Senador
Bernardo Cabral entendeu o que falei, mas não quis
excluir ninguém, por favor...
. _;· <
O SR. GILVAM BORGES - Nós compreenderitos, Senadora..
. ·· ·
. ·.. A Srll Marina Silva- Eu só quis dizer que existe(ll mais pessoas, não apenas o Senador Josaphat
Marinho, só quis dizer que todos\do PFL não são
iguais ao Ronivon ou ao Deputado João Maia. Aliás,
quando fiz essa afirmação, não ofendi os demais. Citei um exemplo só, porque, em alguns mqmentos, .o
Senador Josaphat Marinho é colocado coino sendo,
inclusive, aquele que diverge, de forma bem clara,
de algumas orientações _partidárias. Mas longe de
mim querer fazer a generalização, tanto é que fiZ
exatamente essa afirmação. ...
O SR. GILVAM BORGES- Se essa generalização está longe de V. Ex", Senadora, está bem longe de mim também. Não se pode generalizar. Não
há dúvida quanto a isso.
Compreendo perfeitamente a preocupação do
Partido de V. Ex" e as discussões internas que estão

ocorrendo. Mas é preciso que se diga que nem sempre se tem o controle absoluto de todas as pessoas.
Já que V. Ex' falou na questão da compra de
votos, seria interessante uma discussão mais ampla
sobre o assunto. Muitos fatos fogem do controle de
um partido; dentro do PT, aconteceu o mesmo.
Através do que estou percebendo, do que estou sentindo, do que estou absorvendo nas leituras e
nos programas de televisão, creio que o Presidente
_de Honra do PT está sendo vítima de todo esse processo. Ele não merece ser expulso do partido. A
meu ver, não se pode chegar ao extremo de se tentar denegrir a imagem de uma pessoa.
_ O mesmo pode-se dizer em relação à reeleição. Ela interessa a todo o País? Sim, claro! V. Ex'
sabe, como todos os membros desta Casa, que houve uma mobilização de Norte a Sul do País nesse
sentido. Todos os Governadores, todos os Ministros,
uma grande parcela de empresários estiveram envolvidos diretamente nessa questão. Houve também
o processo de convencimento dos Parlamentares
para que votassem "sim". Qual teria sido o argumento com relação aos empresários? Talvez a estabilidade econômica; a necessidade de se prosseguir
com ela. Não sei qual foi o tipo de argumentação.
Algum outro grupo, até mesmo. para mostrar
trabalho, para mostrar serviço- isso foge do "alcimce
das autoridades maiores -, utilizou métodos ·incorretos, desonestos. Quer dizer, aplica-se ó "principio
maquiavélico: não interessam os meios, o que justifica são os fins. Determinados grupos aluaram em determinadas bancadas, com os Parlamentares devidamente mapeados, para .tentar fazer··o convencimento. E alguns·convencimentos; Senadofa, .. foram
feitos sim, por exemplo, com os próprios Deputados
Ronivon e João Maia, que o declararam. Porém; tenho cel'teza absoluta de que não se tratou·"Cie 'todo
mundo. De 70% a 80% da Câmara dos Deputados
tiveram seu posicionamento favorável à reeleição•.
· •· Hoje, o PT vive um escândalo 1errível ·ee· repente, ternos uma faixada, vendemos uma' imagem
perfeita,· mostramos que· somos··sérios ·e' honestos
em ' nossos · posicionamentos, mas;·. interriarnente;
acontecem outras coisas no ParticiO> Isso: rilõstia.
que não· podemos generalizar. v: ~·é uma' Sei\a~
dora que tem ·mostrado o seu valor neStãCasá:, à.S'sim COIJIQ tantQ~LCQmpanheiros que temos aqúiJ""" ·
Esta é a regra de todos os segmentos de 'mi:
balho, Senadora: existem as 'maçãs ·podres".' Portanto, não quero, de forma alguma, neste meu pronunciamento, generalizar. Muito pelo conllário. ·No
Senado Federal, tivemos 63 votos favoráveis à ree-
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leição, e tenho convicção e certeza absoluta de que
aqui não houve nenhum tipo de manobra nesse sentido, já que as Lideranças têm muita experiência 1!:
sabem que caminho seguir.
Sr. Presidente, esses escândalos sucessivos que
ocorrem já ocorreram no PMDB, com a cassação de
vários Parlamentares, quando o Partido passou por
uma crise e caímos em desgraça; alguns companheiros não conseguiram se manter numa posição séria e
honesta Esses escândalos, hoje, estendem-se ao PT,
que tinha a estampa de Partido da moralidade pública.
Quero congratular-me com os Senadores Bernardo Cabral e Laura Campos, que me antecederam, e dizer a todos os companheiros que, apesar
dos pesares, com todas as dificuldades, o Brasil tem
bons horizontes. Acredito que, dentro de 10 a 15
anos, o País estará se ajustando, com certeza absoluta Há alguns que pensam que isso ocorrerá imediatamente; outros, escandalizam-se e há aqueles
que são extremamente pessimistas e entendem que
vivemos o caos. Creio que estamos vivendo uma
das nossas melhores fases, apesar do desemprego
e da falta de investimentos na área social. No entanto, há algo extremamente importante que está sendo
feito: as reformas constitucionais, que têm o objetivo
. de •arrumar a casa• para começar o grande avanço.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. (Pausa)
Concedo a palavra à nobre Senadora Marina
Silva.
A SR• MARINA SILVA (Bioco-AC. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão da oradora.) -·sr.
Presidente, Srs. Senadores, em primeiro lugar, desejo insistir em um breve esclarecimento, porque me
parece que o Senador Bernardo Cabral ficou ofendido por eu ter citado apenas o nome do Senador Josaphat Marinho como ParlameAtar isento no PFL
Longe de mim, com essa citação, querer dizer que
no PFL existe af>enas o Senador JosaptJat Marinho.
Pelo contrário, fico triste em saber quE! o Senador
entendeu dessa forma, porque a minha eolocação foi
no sentido de dizer que nem todas as pessoas dentro do PFL são iguais aos Deputados Ronivon e
João Maia Quero, portanto, fazer esse reparo. Creio
que fui mal interpretada. De qualquer forma, peço
desculpas, porque não faz parte da minha índole
esse tipo de acusação para ferir as pessoas.
O motivo do meu pronunciamento é um assunto que já vinha sendo abordado pelo Senador Gilvam Borges com relação às denúncias que estão
sendo feitas contra o Partido dos Trabalhadores.
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Sou da opinião, como falei, de que não podemos te1
dois pesos e duas medidas: •com a vara que SE
mede se é medido".
Nesse momento, há uma denúncia contra o .
Partido dos Trabalhadores. Não devemos ter medo
de que a investigação seja levada às últimas conseqüências, afinal de contas, é isso o que estamos pedindo com relação à denúncia da compra dos votos
e temos que ser coerentes.
A Comissão que está investigando o caso, tendo à frente o Deputado Hélio Bicudo e um vereador
do Estado de São Paulo, dará um esclarecimento à
sociedade sobre os fatos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se houver um
outro instrumento que seja mais eficaz para a elucidação dessa questão, que seja também encaminhado. A meu ver, a melhor forma de se esclarecer definitivamente esse assunto é a imediata instalação de
uma CPI, proposta pelo Senador Pedro Simon, que
investigue o envolvimento de partidos com empresas
no processo de financiamento de campanhas. Se
assim procedermos, com certeza a denúncia do Partido dos Trabalhadores será esclarecida.
O Sr. Roberto Requião- V. Ex" me permite
um aparte?
A SR• MARINA SILVA Pois não, Senador Roberto Requião.
O Sr. Roberto Requião - Senadora Marina Silva, não tenho dúvidas de que toda denúncia deve ser
investigada. Essa denúncia que hoje alveja o PT tem
que ser esclarecida.
observador externo ::- sou
membro do velho MDB de guena -,tenho a~ha
do isso pelos jornais. Num jornal absolutamente insuspeito, rio caso, O Globo, tomei conhEicimento de que a
tal CPEM tem contrato com 300 Prefeituras. Nesse rosário de denúncias, não vi nenhuma contra as 296,
das 300; que não são do PT. Creio que a respciOsabJlidade das administrações petistas devem ser investigadas, mas me parece claro que, ao lado da denúncia
sobre um fato grave - que, se existiu, deveria ter sido
feita; e, feita, deveria ser investigada com seriedade há·iambém uma tentativa ·de desquafmcar o Partido
doS Trabalhadores e seu Presidente de Honra, Sr. Luiz
Inácio da Silva É uma tentaliva deliberada,"programada e extremamente clara para todas as pessoas que
querem e sabem enxergar - e não falo enxergar nas
entrelinhas. pois a tentativa de desqualificação, a massa de notícias é evidente demais para que passe
despercebida. So6darizo-me com a sua postura ética.
A investigação tem que ser feita, mas acredito que temos que deixar clara a denúncia de que se trata de
uma operação dirigida que serve como uma cortina de
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fumaça em relação à CPI da compra de votos na
Câmara Federal, às CPis que o Congresso está devendo ao País, como a das Empreiteiras, a CPI do
Mercado Financeiro. Que vá ao fundo o Partido dos
Trabalhadores. O PT não é convento. Acredito que a
maioria dos seus quadros são da melhor qualidade,
mas não é impossível que urna ou duàs pessoas tenham perdido o caminho da seriedade. Isso não
compromete a qualidade do Partido, não compromete a sua essência, mas que fique claro que é evidente que se trata de uma campanha para estender
uma nuvem de fumaça sobre as mazelas do Governo Federal
A SRA. MARINA SILVA - Agradeço a V. ~
pelo aparte e pela fonna respeitosa e corajosa com
que trata o Partido dos Trabalhadores.
Concordo inteiramente: há uma orquestração
no sentido de deslocar a atenção da sociedade brasileira do eixo da CPI da compra de votos para a denúncia de envolvimento do Partido dos Trabalhadores com essa empresa que assumiu contratos com
algumas prefeituras petistas.
U nos jornais que essa mesma empresa assinou
contratos com prefeituras do PMDB, com prefeituras
do PSDB, com prefeituras que, neste momento, não
estão sendo questionadas. Se há complacência com
esses Partidos, com essas Uderanças, da minha parte
e da parte do Partido dos Trabalhadores não queremos complacência, não queremos conivência Queremos, isso sim, que as investigações sejam feitas.
Como bem disse o Lula, essa denúncia é requentada. À época, em 1993, quando foi feita a denúncia, o Partido dos Trabalhadores cometeu um
erro, que foi exatamente o de não investigar, com a
Comissão de Sindicância, às últimas conseqüências_
Estamos pagando o preço de não tennos feito a investigação em 1993. E, segundo infonnações das
pessoas que tinham essa incuml>êpcia, por que não
foi levada a cabo a sindicância? Primeiro, porque o
denunciante não apresentou provas cabais; segundo, porque na reunião destinada a se fSf9r um levantamento das opiniões do denunciante -e dos denunciados, no caso a Prefeita, o denunciante não
compareceu à reunião, alegando problemas pessoais, problemas de saúde na famüia.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero dizer
aqui que o Partido dos Trabalhadores é alvo de críticas, de direcionamentos, até porque tem sido bastante tenaz nas denúncias contra corrupção.
O nobre Senador, ainda há pouco, dizia que todos precisam de financiamento para as suas campanhas. Por meios lícitos e por meios legais, não há pro-
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blema. O problema é quando o dinheiro público é
drenado, como sabemos, para detenninadas campanhas. Lamentavelmente essa é uma prática que
ocorre a todo momento nos maiS diferentes lugares
deste País, mas não pode acontecer no Partido dos
Trabalhadores. Não pode e não deve acontecer. Na
Folha de S.Paulo, há matéria de um dos articulistas do
jornal, Sr. Rui Nogueira, intitulado •o nhenhenhém do
PT'. O jornalista faz urna avaliação com a qual eu concordo, porque, muitas vezes, quando se está na berlinda, pede-se complacência por duas razões: ou porque
se é inocente, ou porque, não sendo inocente, se quer
algum tipo de alento, algum ~ de socorro. No caso do
Partido dos Trabalhadores, não devemos querer nenhum
~de CQITlllacênc:ia mas também não queremos que ser
tialados de forma diferenciada, de forma a caracterizar um
peNerSO processo de cliscminação, como serf4lle acon-

tece.
O fato de carregar-se nas tintas com relação ao
Partido dos Trabalhadores tem um direcionamento,
como bem disse o Senador Requião, com quem concordo. No entanto, não podemos utilizar esse enfoque
para minimizar as denúncias que se nos apresentam.
Nesse caso, está procedendo corretamente o Presidente José Dirceu, quando quer que o caso seja investigado; estão procedendo corretamente as lideranças
do Partido dos Trabalhadores, quando pretendem levara investigação a cabo, para que a sociedade brasileira seja devidamente escllarecida sobre esse episódio
lamentável, que é a denúncia de envolvimento do PT e
de uma de suas maiores lideranças.
.,r.; ·
Preocupa-me, em relação a esse processo, como

ficarão as pessoas que agora estão a atirar pedras no
<:OnlJélllheiro Lula, quando .sua inocência for comprovada. Sempre tenho em mente aquela velha frase: quanto
mais arrigo do rei, mais a forca deve ser alta
Se a Senadora Marina Silva cometer um erro,
a sociedade brasileira, a sociedade acreana será implacável; se a Benedita da Silva cometer um erro, a
sociedade brasileira será implacável; se Lula cometer um erro, a sociédade brasileira será duplamente
implacável. Para as· pessoas que têm a nossa ·origem só há uma- pelo menos, em· paz tom a nossa
consciência - maneira de escapar desse tipo de processo: é não cometennos, do ponto de vista ético no
relacionamento com o interesse público, nenhum
tipo de erro. Se porventura eu for acusada e estiver
inocente, sofrerei, mas não me importarei; se, ao
contrário, tiver culpa no cartório, como dizem, a minha punição será terrível; porque a pessoas com a
nossa origem, com a nossa história, repito, não são
permitidos erros dessa natureza.
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Sei que o Lula tem consciência disso; sei quanto alguns segmentos gostariam de. vê-lo na lona,
completamente destruído, assim como sei que existem aqueles que se incomodam com as Marinas,
com as Beneditas, com os Vicentinhos, com os Lulas. Na realidade, não faz parte da História política
deste País o fato de que pessoas c(>m a nossa trajetória de vida possam assumir postos dessa natureza. Por isso é que o cuidado e a vigilância devem
ser absolutamente maior. Muitas vezes parecemos
até antiquados.
Outro dia, houve um pedido para a reforma do
meu banheiro, no meu apartamento, que está causando um problema de infiltração. Foi feita uma
avaliação técnica, que, aliás, nem tomei conhecimento. Fiquei sabendo que o orçamento para aquela obra era de quase o valor da minha casa no Acre.
Pedi para que não a fizesse, porque, embora não
tenha sido a Senadora Marina Silva quem pediu
aquela reforma, por mais que tenha sido um problema técnico, com aquele valor, com certeza, eu pagaria um preço muito alto, do ponto de vista político,
por aquela reforma. Por isso preferi não fazê-la. Inclusive já me sugeriram mudar para não causar um
prejuízo maior ao prédio por causa dessa infiltração.
Vou me mudar. Não quero um banheiro que custe
mais do que o valor da minha casa no Acre, porque
sei que a sociedade brasileira não vai me perdoar.
Até porque não estou acostumada a esse tipo de
conforto exagerado.
Por isso defendo que não podemos ter dois
pesos e duas medidas. Dói cortar a própria carne?
Dói. Mas temos que fazê-lo, porque, do contrário,
estaremos cometendo o pior erro que é o da incoerência.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a palavra à nobre Senadora Benedita da Silva.
(Pausa.)
· · ··
Esgotada a lista de oradores.\
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A
Presidência lembra ao Plenário a realização de sessão deliberativa ordinária na próxima segunda-feira,
às 14 horas e 30 minutos, comunicada' anteriormente, com a seguinte:

_,_

ORDEM DO DIA
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N24, DE 1997
Primeiro dia de discussão, em segundo turno, da
Proposta de Emenda à Constituição n2 4, de 1997 (n2
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1195, na Cãmar.nlos Deputados), que dá nova redação ao parágrafo 52 do art. 14, ao caput do art. 28,
ao inciso 11 do art. 29, ao caput do art. 77 e ao art. 82
da Constituição Federal (reeleição) tendo
Parecer sob n• 127, de 1997 da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável à Proposta, com votos contrários dos Senadores
Antônio Carlos Valadares e Josaphat Marinho, e, em
separado, do Senador José Eduardo Outra.

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 72, DE 1997
(Em regime de urgência, nos termos do
Requerimento n2 373, de 1997- art. 336, b)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n2 72, de 1997 (apresentado pela Comissão de Assuntos Econômicos corno conclusão de seu Parecer n2
293 de 1997, com voto contrário do Senador lauro
C~pos), que autoriza o Estado do cêará a contratar
operação de crédito externo, como garantia da União,
junto ao The Overseas Economic Cooperation FundOECF, no valor equivalente a seis bilhões e vinte milhões de ienes japoneses, destinado ao financiamento par·
cial do projeto de Energia Eóf1ca do Estado do Ceará.
(Poderão ser oferecidas emendas até o encerramento da discussão.)

' -3PROJETO DE RESOLUÇÃO N2 41, DE 1997
(Em regime de urgência, nos tennos do art. 336, c, do Regimento Interno - Requerimento
n2 368, de 1997)
Projeto de Resolução n2 41, de 1997~ de auto--

ria do Senador-Bernardo Cabral, que acrescenta dis· '
positivo à Resolução n2 69, de 1995, do Senado Federal, que dispõe sobre as operações de crédito in·
temo e externo dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios e de suas respectivas autarquias, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, e dá outras providências.
(Para proferimento de parecer, nos termos do
art. 346, III, do Regimento Interno.)

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 1Oh35min.)

---------------------------------------------
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Projeto <k Resoluçio n• SO. de 1997. que urltoi'I:O o r.;ontruf(J(,:iio de op.:ra~r-ãn
de l.."n!dtto att'TIIO. (;om garamra da Repúhhl..'O Federcmva do Bra.wl, no l't.dor wtcd d~·
.~'11! hllln'W.f f! mUJ<:ellto.,· e 1/fiVt!IPIO e l..'JJlCO mrlh&:s de 11!1ll!.f. emre a E"ôôddo W.r &úrio e
11 Owr,'H!a~ Et.:ononm: Cr'MJ{JI!ralltm flmd- OECI-: dt:.flluada ao fmolf/:.."l<lntt•mo, pctl"clal,
do Pr<Jf(Tama tk ,'V:tk!untt:IIIO Amhreuta! tk Salvador e ( idadt:.f do f.ruomu tit.r &rhtu Úl!
Toda... o.~ Saltf().f

Resenha das matérias apreciadas
de 1° a 31 de maio de 1997

Sessão: 7

~

97

Projeto de Decreto Legislativo n• 85. de 1996 (n" 2681%. na Cãmau dos Depulados t. que apnwu a.-: moú{frt:"Çfil:.,· mlr(x/u:rrlu.'f tiO Cominw ( ·(Ht.ml/ll/l'fJ e mflrtl_\

(Art. 269, II, do Regimento In'terno)

Tl!f!Uianremo.'i

OO.wr:os dn &ml.."O lmeum;eriCOtiO de /Jr:.~f.'m•oiwnwmo - 8/D.

Seuio: 7 5 97
Projeto de Decreto Le!!!isl:nh·o n• 11. de 1997 (n° 3!7/96,1la Cãmara rlos De~
putados). que U/'f'Ol'CJ <J lt!X!O do At'tmlo cl~· ( 'mJfWl"Ut,c;a ( 'ou.\Hiur ~·1/lf"~: u Rt•tnihlu..u
r~·dt'l"t.rftl"t.t elo Bnr,\tf,. u N(•Jmhh~·u!'tll'lll,'f..""','ict. par11 f'rrJh'~Úo t' A."'·"'~'n<'td t '<~n~uúu·
- !1<1\ :ii! ii!.' ,Vut•ftirim!U!ill (eft"i!'l/"11.\ {'Lti.-..:.1·. é."(.:/dlt'tldll ('n/ l.r.\hnu_ ('nJ 111 d,• pdlm Ú<' I 'J<J5

PROJETOS APROVADOS E ENVlADOSÀ SANÇÃO
De iniciativa do Presidente da República. .2
De iniciatiVa da Câmara dos Deputados"' 3
Tot:d _
5

Sessão: 7.5.97

Projeto de Lei da Ciman n• S. de 1997 (n• 2.576196, nãtasa de ori_gem). de
icíciatíva do Presidente da República, que dá nom retlação ao masc I do ar/. 11 da l.t!J
de 22
lk~mhro de 1993. que ena, no &rw;o Exttríor BrasJie1ro. as <..""ar~iras tk Ojic1al J~ Chanc~{ana e tk A"sstslente r.k Chanalana.
Scssio: 8.5.97

11" 8.829.

«

Projeto de Lei da Cimar: a• 38.. de 1996 (n• 1.240195. na Casa. de origem), de
iniciativa do Presidente da RepUblica. que altera os arts. r' e 20 da Le1 n• 7. 7J6. d<! 3 de
)~Iro J~ /989, qM define os cr;mes resultallle.r ~ preconceito lk raça ou de cor, e
cu.Tescema parâgrajo ao art. 1./0 do [Hl..·relo-le/11° ].8-18, de 7 de deumbro de 19-10
Sessão: 13 5 97
Projeto de Lei da Cimua n• 72., de 1996 (n• 925195, na Casa de origem}, que
alteraoarl. 8ZdaLei11° 7.210, de 11 deJulhod(! /9R-I, que mstitul a úr ck E:ucução

Peua/.
Sessio: 14.5.97
Projeto de Lei da Cimar.t: n• 42. de 1995 (n'" 2.560189, na Casa de ongem),
que dt.VJàe sobr~ a opres~.maçàu de receuuâr1o Df!I'Onômrco para ob1em;ão de jmancr-

ameJJto agrícola e da ouuas prowdêiJC/a.s...
SH$ão: 15.5.97
Projeto de.Lci. da Cimar.:a n• 20. de 1997 (n"' 2.352196. na CQ de·origem).
que di.-p& .wbre a 4!/dçiio paro Pre.feuo. l'lce-Pr~{l!llo e Vereadores do!> mlllllCI[JIO~
tKJIYJ." cnado.-. atJ J/ 4e dc::l!mhm dt! JY96
Sessão: 21.5.97

Projrlo de Decreto Legislativo n• 14, de 1997 (no 316196. na Cimara dos De~
puwlos), que aprova o texto do AJUSll! Compiememar po Acordo de Cooperação Ctentifica.- Ticmca e Tecnológica. para cooperação na ArM de Transportes, celebrado
emre o Gowmo da &pública Federat1m do Brasrl e o Govema de Cuba. em Havana.
em 30 deJDI~t:Jro de 1996
Sessão: 7.5.97
Projeto de Decreto Legislativo n• 20, de 1997 (n" 335/96, na Cimara dos Deputados). que apt'Ol'O a 1~10 do A.cnt'do .whri! QrUH"~nl~na v~~raJ. alebrado 1!11/re o
República Fetiuauva do.BrasJ/ ~ o GoveTilo tia R~púb!tca Pqmlar da ChJ-

~mo da

ua, ~m Beljmg. em 13 de de:embro dt! 1995.
Sessio: 7.5.97
Projeto de Dec=relo Ugidativo n• 22, de 1997 (n" 312196, na Cãmar.a dos Depulados). que apr()\ll(l o texto do Acordo. por Troca de N01as. que regulamema a ussáo
de uma Companhia de ]11jan1arra do Erircuo Operação d~ Paz 110 ONU em Moçam__ hlf11'e (ONWOZ). celebrado f!lllre o Gowmo da RepUblrca Fakratrva do Brasrl e a
Orgam~ das Noções Uwdas
Sessão: 7.5.97

a

Prnjeto de Decreto Lqislativo a• ~·de 1997 (n" 329/96, na Câmara. dos Deputados). que aprowr o te:rto do AcordO enrrc o Ga\~rno da Repribfica Federa/nu Jo
Bras1l e o Gm~mo da R!!piÍhilca FrOilCe.m. relauvo ao Emprego A.ssulanado dos Fam1Jrarçs dbs_A_gl!pt~s~cp~_M_1ssõe~: !Jfir:;ars de cada Estado 110 outro, cdehraúo em Panr. em 28 Út' mu1o de 1.996
Sessio: 7.5.97
Projeto de Resoluçio a• 47. de 1997. que a111orrza o &tado de Ala}!(.)m' a oontralar op:raçàodt! cridrto sob ufnrma de Tr!l'mO Ad11Jvo de Re"atifl~ uo ~~om~ar~
cekhrado r!nr /0 de de::embro úe J'J96,JU11to a< arra frclllutnt-

d~ Aherntra dt! C'rêdtto
l.."aF~deral

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS Á PROMULGAÇÃO ·

Sa.sio: 7.5.97
Projeio' de 'RC:sOiuçio

n"'S7~' de. 1,997. qu~ ~u;u!JI'I::ri o· {~~"nNJ dtJ E.waJo do

(;.•t.lf'O a f:mnrarar np.:raçàlJ de a·édtltJ t!Xlt!TIIO, cum tJ m-ai du ( !muu, Jltlltu I.I<J Bauco
Jmr!ruml!rt,·mw de DI!.~'III'Oil'tmenm_ -_R1!J. 110 _!_'ªlar ~'!JIJ1.'!11~1J!f...!~ ~~1!,0 'f!!._d_!l.!l_lf~l ,. r!~11,'õ _
1mlhli~.t tk Júlurl!.~ tHJrte-amerrcttmJ.o,;. de:otmada ao.fmcml..·tunk'llln pcrrc.·,al do l'mgrama
de Apmu ú.~ Ur.!(.>rmm ,'{(J<:/at.~ ,xrrd (J /k:w. ·m~JII'IinetrUJ de Crrtii~Jr"tl.\ ~· Adnlr!.'i(."t!llff!S INJ

De iniciativa. da Câmara dos Deputados . .. 7
De iniaariva. do Senado Federal........
16
!Total.23

E.~tad() do ( :eurú - PR_OARE.S t' 'o"anú:e"der Clllllta'J!arallllfi cw me.vrUJ,(II~t.Utctumt!I1W.

Snsio:- S :' "97 Pr-ojdo de Rtsoluçio a• S l. de 1997, que autonza o Estado de Mmás'Gi!rws a
celt!hrar operaçiio tk erMita pmtO ã Caim EcolHimtca Federal. com a earamro da
União, no valor de /rrzentos t: q11arenta e sets milhõts. tre:emos e tnrua e St!rs· mil uals. no ãmlmo do Programa de Apoto ã Reestnrruração e ao Ajuste F~ dds Estados.
ayos r«::~nos serão destrnados Q capilaú:al;âo do Banco de Crédrto '.,Real de Mina.<;

Geràis S.A - CREDIREAL

.

. . .

Sessia: 6,5,97
Projeta de Resolução a• 56. de 1!'97, que t:mlon:a a Prejeuura Muitii:1pal de
C/Mrliindra (MO) a contratar ope-ração tk cridllo JUnto ã Caixa Econõmu:.a Fedl!1'0/,
valor de sete milhóes, /rezemos e 011ema e cmco mrl, novt!cortos e mmae·s~lSTeaJS
e noa~en:o e :rets cenlm!OS. desJmada a~cuçiio de. obras de drenagrm urbana ~ eilen:
.!tio de red~.'f tk aguas pluvrais.
110

•· Projrlo de Resoluçio n" 5'1. de 1'797. que amon:.a o trm't"nm ao r-~l(IUII Utl No
úo Sul a cm;,,;, alrcrWs. dt• <Jjr:rta:o ptiblu;D.'O. l.J!rru:o l·immn:rras d<J Tt!.wmm elo

CiraNde

t;o;~,idõih;'/(m'(irtiii/Jt:'d()

SuT flJ·I'R.S); tks!IIH.nuk,_.w "n:o r~c·umi...·~rtJ {!tm de .o;rw diVidcr
ITklhliuirra <'tJm \'f!lll..'lnH!/Uu tltl I" :remc.<Jre Ú'' /99i
·
Sesüo: 1-' ~.97

-- -----.. Pt'Ojetn 'de RC:sõtuçio- a·~~-dei~97-;-Cjue arrtoma o

i/0.

GovUIIO. dO -E:siad({
~
P~m~i a c~ataT ~ração tk ÜidJtO utemO, côm avál da Um.f!o. 'jfn.llo_ aa Banco In: ,
kmadaiurl jxua' Rei:ohstruçiio f!. Dat:ITIIO!Wmemo - "BIRD. no l'alor tk frima milhões
de dô/ares norl~..americanos. cu;os recztr.SOS serão deSlinados â r:udrçiio do Pro;eto 'fÜ
Combate. à Pobrca Rural no Estado do Piarri ~eleva. para t:~ fim. temporariamente

os limites d{! r1Hiividam~nto do E.slodo.
Sessão: 14 5.97

StsSio: 6.5 97
Projeto de Decn:lo Legislativo n• 27. de 1,997 (n" 369196. na Cámara dos Deputados), que aprova o rerro do A cardo. 'por troca de NOfas, relam "O a um ·~mpr~.'fl1mo
Japmr~s amcedrdo aos E.uat.la."õ de Sa11fa Cararma, ParanO. Boh1a ~ c "eara por-a ProJ<!~
tos Amhrr:mat."ô. celebrado emre o Gmlr!ma da Rep~h(Jca Federarn--a do Bra...,! e <~ Gol't'nro do Japão. em Brasillu. t!m 26 de C!!OSlo dr: 1996
Sessão: 7 S 97

Projeto de Resolução n• 53, de 1997, que au10n::aa Gowrno do Estado do Rio
Gra11dc do Nl"Jrte a contratar e. coilc~dú-comragaranlra a operação d~ crb::ilto erremo.
com o t:r~oaf da União, )111110 ao Banco lntemaclonal para &cons1~0 e Dt.SUtVOivimemo - BIRD, 110 valar equrwzlentc a vmtc' e quatro milhõeJ.· de dO/ares /~te_.; ,
amerrcanl"J.i. t.'UJOS rearr.ws serão destinados a rmplememação do Pr'o)erO de Combate "à
Pobr<::a Rural na Estado do Rro Grande do Norte.
' ' ·
Sess.io: 14 5.97
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Projf'fO dt Resolução rt' .60. de 15197, que amorr:o o Estado do P1arâ a contratar Opt!ração dt! crêdtto soh a forma de Tnmo Adrtrvo d~ Rerra11jicoçüo ao Contraio de
Abertura dt: CrCduo crlehrado em 5 de de:emhro ck 1996, jtmto a Catm &anõtmca

Federal
Projtlo de Resoluçio n• 61. de 1997, que amon::a o E:;rado da E.-;pinto San/o
a c:mllratm- o~ração dt! crid11n ju11to a Carxa Ecorlimtrca Ftúeral. ,m WJ/01' ck ,v.orHnta
I! quatro nt~IIH"k•... e set.o:ccmru mtl uar.'O, de.'<ôlmado.t a cohutr'(a dn.t criduos trabalhistas
prtJI'trm!lrlt!S da erecuçdo do Programa de /m:emnv ao D,e.shí:amt:nw Volumârw no
.Wr1'1çoPúhht·o- PDJ'
Stnio: IS 5.97

Projtto de Rtsoluçio n• 66. de 1997. queuumrt::a o Afm11c:ipm de São Pa~tlo a
ptih!tca. Letras Fmatlt:/!ITO.\' drt Tt!.\'Ouro do ~fumr:lpm ck Siio
Hmln -I.FT?t1.\"P. de.mtrnda.'> an ~,,.o da Dimia Mohtlturrt.J. \"t.'nt'll't!lem r'. 6. 97
Snsio: ::!1 5 97

t!nuur. mi!ÚWIIIt! n/l!rta

Projeto de Re1oluçio n• 62. de 1997, que ·""·lf:H!m/,•, .:m ptrrN. u erec:uçào Jo
urt. 3"du/.j•t ( 'omplem''lllar n" 23./, de 2X d~ mur~·n d,• /'1~0. do F.."wdaJe St.irr Poufo,
lttlt[Til' t'fi/N.'t•rnl!" t!::cpre.,;,'iiíu "se:r:ta-partt•" <.'Ottslalllt' do r.:/t•ndo dt.\]JO'illiWJ
(Dec1sào lerminati\"ll)
SHsio: ::!3 5 97
J~Jun

Projeto dr Rnoluçio n• 63. de 1997, que Mt"{lt'tki.:
:!3 ,. ,.... ,.~parilw~~fo.\·. du Letn"X./ /2, di! 11.12 ')0
(Dec1são 1erm1nativa)
Snsão; 23 5 97

t1 t'.\'<.'t'lt~·(io

t.k' ttrt. •'l': /I' I!

rodmulu {,,., 11" {.fJ71. t/,• II - :m. tio

1-:..~wdr1 dn .\lulu

(;nJ.,;,•ou ún

Sul

Prajeto de Resoluçio n• 67, de 1997, que a.ton::a a comrataçdo ck opuação
de aidJto e:rterno, com garantta da República Feduativa do Brasrl, no vo/01" lOlol de
cento e vmt~ ~ ana; milhões de dO/ares am~ru:ano.t.. entre o Estado do Rm Grande do
Sul e o Banco lntemacional para_a ReconstntÇií.o e ~nvolvrmento ~ BIRD. dutrnada
afinanctar a ~:ucuçõo do Programa d~ Refonna do Estado.
· ·
'
Sessio: 27.5 _97
Projrto de Resoluçio n• 68, de 1997, que (llrton::a o E:rtadode Gotàr a contra·
tar optrayiiod< aidrto .wh a forma de Termo Admvo de &rratifiCQ{iio ao Cnntroto de
Abmura de Cràlito celebrado em 21 de janeiro Je /997. jumo â Cctm Et.:onômtca
F<deraL
Sessão: 27.5.97

PROJETOS APROVADOS E ENVIADOS À CÀMARA DOS

DEPUTADOS
De iniciativa da Cãnwa dos Depuwios ..... 2
Total

·

1

Pnjeto de ..Decreto Lqísbtivo a• 31, de 1997, que aprova a hogramaçlio
M~tárlt:l relatrva ao ~grmdo trtmestre de 1996, com estlmatrvas das farras de l.Wlriação dos pnndpais agregados monerànos. wlt:ili# da tvo/ução da ~t.a tiOClonal
prevtSia para o tnmestre e asjustificarnw penrne~tes
' ·
'

Scssio: 6.5.97

'

Projeto ~e ~to Lqisbt,ivo n• 32, <J.e. 1~7. que pprqva a Progromaçiio
M~tána relatnoa aq tucerro trtmestre d~ 1996, com ~SUmaU'Ja!o das ja:rm:s tk \I!Zriação do.~ pnncipais,agreyatios monettirtar, tináhM da evoluçiW da economia naaonal
prevr.ua para o tnmestn e pmificattva.'ô ptrti11!!1ltes
Sc:uio: 6.~.9.7. ·
Projeto de Decreto Legisbtivo n• 33, de 1997. que apr;:rxz a P,ogrr:lmação
Mon~tána ~lmrva ao €{11arto trimestre d~ /996
Sessão: 6.5.97

Lei do Senado n• 322. de

queacre~ntaparágrafo

Cixltgo EietJ(JI'a/.
(Decisio le:nnlnativa)
Sessão: 8.5.97

IIIS!rtm o

Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Ciman n"' 44. de- 1995 (n°
3 OSI/89, na Casa de origem), que d1sp~ :-;ohu as Col6mas, Federações e Cmrjet.kraç:ão Nar.·lotiCI d().<:. Pescador~.... rf!Wiial7ll:JJJtUI.flÚ~ pan:iwafo Umr.:o do art, 8'' da ( "mrslt·
1mçàn 1-l!d.:ra!.
Scssio: 13.S 97

Substicutivo i Proposta dC' Emendlt i Constituição n" I. dc- l'995. de autona
do Senador Esperidiào Amm e outros senhores Senadores. que da 11ow.r redação uaart.
61 da Conwrmç.iio Federal (adoção de medidas provisórias)
Sessio: 14 5 97
Projeto de Lei do St:n:otdo n" 307. de 1995, de autoria do Seml.dor Carlos B~
zerra. que ultt•ra a rt:do~-ão do arr. .{"do /)l!t'I'I!IO•h.:tll" Y72. di! 17 rk mtmhrtl do! l%9,
qui! ÚI...-JH'ir! !~ohre o ererdt.:w da prr!/1.'1..'\t.io J,• Jonmit.~w. .: dit o)f/1/'a.~ prm·rdl:m:w.,

(Decisão 1erminativ.a)
. smtõ:-15.5:97
-Projeto de Lei do St:nado n- 30Y, dr n,:;, de autona do :senador Ramez Tebet, que altera o incrso /1 do art. 20da Ú/11"8.036, d~ 11 demaro de 1990, afim de
permmr ao empngr:xio o movrmentação de sua amto wrJCUiada 110 FGTS. quando da
d~claraçiio ;udrcial da faliJICili da ~mpr~
(Decido temünativa)

__ Prcjeco de Decreto Legislativo n• 34, de- 1997, que aprova a programação
trimestre de /997.
Sessio: 15.5.97

mm~<ttina rf!lallva ao pnmerro

Subttilutivo do Sea.ado ao Projeto de Lei da CâaDra n• 81, de !994 (n"
3.434192. na Casa. de origem), que altera a C011SO/i~ das úis do Trabalho, dtspo11~
do sohrf! o jus ptniJdmuli, a assistência judiciária e a repreSJmiDÇdo das tMnOrtS no
f«o ITahclhista
-se.aio:-15.5.97

Pmjeto d~ Lei do Seudo o• 102, de 1995. de autoria do Senador Romeu Tu.ma. que aúC"ra rlispos1tlvo ria úi de Execução Penal, S(;bre permrssão dt! saida dt presos em ~stabelecimento pena.
(Decisão terminativa)

Scssio: 21.5.97

Projeto de Lei do SeDado n" 100, de 199&. de autoria. do Senador Scbastiio
RochL que e:sla~le~ o d~rerro de ttsufmto de plmms de saúde ~lo periodo c:mTe.:rpmtdtltle ao pt:riodo di! cmbwra iferiloamtllte pago
-- CDeciSlotemUiiãtM)-- ----------

Sasio: 21.5.97

· De iniciativa do Sena?o Fcd~ .........,..... 29

Projeto de

8._5_._9?

Projeto de Decreto Legislativo n• 35, de 1997, que aprova a programação
mõiidãiiQ ~?aiiWúic-sejiiiido mmtilfi âe 1997. -----Susio: 15.5.97

(Dccisio terminativa)
Susio: 23.5.97

se.

(DocisJio terminativa)

Sessio: 15.5 97

Projeto dr Rnohu;io aM 64, 1997. que .m.'i(J<!ud.• a e:"·t·u~·iit1 út~ m'l.t. /", 1': 5':
'11. 'IS. IJ(I ,. III. h<·m umm o:r an,·. t'i/1, 6!.1 711, 'l/. -~. -3. - .f, ':'J, -r.. ~i. -x. -y, .'ln,
Sr. . •~;-, .'<li, N') 'Jti ,. 9-:-.

Prajelo de Lei do Senado a" 115, de 1996. de autoria do Senador Odacir Soa-

res. que Tt!Sir1Jr$e o uso dr capu: em operações paltctau·
-~o~

Sessio: 15.5 97

MAIO DE 1997

1995. de autoria da Senadora JUnia Mari·
ar1 arr. 92 da Ler1r" ./, 737. de 15 de JUlho ck 1965, qtte

Projeto deLe~ do Se~ado a" 167, de 1996, _de au~!'ia da S~dora ~milia fer.
rundes. -quedtspi:k$m;egQrurlllasikJil·itfa"Çiiãholhutas
--- -

<Decislo terminatM:
Scsslo:'21.597
Projeto dr Lei do Se-nado n• 179. dr 1996. de autoria da Senadora. Marina Silva. que dt:rptk .whre o regmro geral J~ rec:ém··l1a.'ictdo.•· e úti outras p:m·iJiuda,\·
(Decisão t~iva)

Scsii.Ô: 2J.S.97

Projec~ de Lei do Senado n• 208, dr 1996. de autoria do Scnadcr.Romcu Tu-·
ma. que tt/1,'1'11 dl"PlLWIJI'tJ ri(/ ( ·lx.il~o Pt:uul ref.:rt:ltlt! WJ cmut: di: rmih(, ' . ~ .
·
1DecisãCI terminatiw)
S.SÜ9'.2).~.97

Projdo de Lei do Scaada a• 22.1,. de 1996, de autoria do Seaador LUcia Alcintara. ~ tktemrma o tombammto dos bens cul~rais das: empreSiZS mcluidas no Programa ,N'aclOIItÚ de [kref'tmroç&.
{Dccislo terminativa)
Siisio: 21.5.97
Projeco de Lei do Sca.ado a" 187, d• 1995, de auiori.a. do Senad~r.Jülio Cam-

pos. que dtspõt sobre a tdennflCllfiio crimrnal do ctvtlmtme idmtifiaiíio, regulamentando o arL 5~ Inciso LVIII. da ConstuuiçiW Federal.
(Dccislo terminativa)
Sessio: 22.5.97

PTDjeto de Lei do Senado n• 179, de ~'95, de auloria do Sersador Jolo França,
que dls:pik sobre o ~nq::ngo do DocurMnto Umco ele Transjt:rinc!a ~ DUT. o ~ de_
mstrumemo úe procuração e o pra:.o para transjeréuCJa de W!icuios rodovzànos auto-

motous
(Dccisio terminativa)

Sc:ssio: 22.S 97

'ii':'dr

..

PTDjeto de Lei do Senado a.•
1996, de autoria do Senador Sebastião, Rocha. que amhul valor ,JUrídico adlgttali;:ação ck documentos e oo;ourras providincras.
CDecisio terminativa)
Sessio: 22.5.97

Projeto de Lei do Senado n• l.C~ de 1996, de autoria do Senador Júlio Campos. quealteraaLàn• 5.700, de J•de:Ktembrode 1971, qt11:d1sf'Õt! sobre a forma e a
upre~maçán do.'f Símbolos Nactonrus e

diz o11tras prowdimcta.~

(Decis.io terminatiw)

Snsio: 22.5.97
Projeto de Lei do ~ado n• 34. de 1996. de autoria do Senador Freitas N~to e
outros senhores Senadores. que altera a Lt!1 11"' 6.0RH. J~: /6 cA• Jltfha de 197../ e dá ou-

Mensagem n• 54, de 1997 (n" 94/97, na origem), de 16 de janeiro do corrente
2!lO_,_pe~.!f1,1a,l__o..e.residenle da RepUblica submete .i deliberação do Senado 2. escolha do
Senhor Affonso Celso de Ouro-Prelo. Mnistro de Primeira Classe do Quadro Pennaneme da Carreira de Diplomata. para, cumuliUivAmente com a função de Embaixador do
Brasil junto .i. RepUblica da Áustria. exercer a de Embaixador do Brasil junto i República
Eslovaca
SessiG; 7.5.97
M~nsage~ ~·57. d~.J~9! (n• 148/97, na ~rigem) •. ~-~O.d.:jll!cir.o do ÇQtTente
ano, pela· qual o Presidente da R.epti:bliu submete à deliberação do Senado a cscolba do
Senhor Oco A.gripino M•ia. Mimstro de Primeira Classe do Quadro Permanenle da
Carreira de Diplomata. para, cumulativamente com a função de Embaixador do Brasil
junto i Repi;_b_lica da_África do Sul, ex.:rcer: ;a_d~ t=.mb~xador do Brasil jumo â República
de Mauricio,
--Sessio: 7.5.97

- Mensa~cm n• 91 de J997 (n~ 428/97. na origem). de 14 de abri[ do corrente:
ano, pela qUal o Senhor Presíáeme· da .. RepiíbliCa submete..:i -deJTheraÇlo do Seriado o
nome do Senhor Luiz Felipc de Seixas Corr~. Ministro de Primeira Classe da Carreira
de Dip!oma1a. para exercer a função de Emba1x.ador do Brasil JUnlo à RepUblica Argenti-

lra.'i pnn·u.Ji:ttt:JQS

Sessio: 7.5.97

!Decisio terminativa)
Sessio: .275 97
Projeto de Lei do Senado a• 219~ de 1996. de autoria do Senador_LUd~o Ç~
lho. que di.o;pt"k ::ttJhrr! o segzrro comra ucuktllf!..,; pt!.Ullat.". a CC!"flO dos promotores e
t>ry::am:udtN"l!,\ úe. rodeio..,;. e.m he.tU!fiL.'W do.'l partiL.'IfXIIII<,'> tk.~.<; e\'f.:'lltO.Ç, amadon•!i ou
pmft.....,;wJICI1S. ~do,,· .~ns dl!fJf!txklrles, ~ tiâ olllras prm·uiet~t:ta.,·
( DedSõio terminativa)
~sio: 27 S 97
Projeto de- Ui do Sftl2do n• 24. de 1997, de autoria do Senador Roberto Frc;ire. que pmilw rrumnem.;ãu Ú!! pan:me.o; pura t:ar[:l1.~ ~·m uJIIII.'L'iilo.: ,fel amra.~ pnn•Júim(Decisão umninati\'a}

Mensagem n• 65, de 15197 (n" 226/97. na origem), pela qual o Senhor Presidente
d:a R~p~bl_i~ submete_.i _deJiberação do" Senad_~ o nome da Se@9ra_'!h.m:za J\1ari2. Ma·
-diC!õ QuiRiilli:"-~riiSiri" de._Príiiieíri""Ciasse: aõ-QUidro Perm"""inente da -Car:itír.i àC:
Diplomata, para. cumulati...amente com a função d~ Embaixadora do Brasil junto a Federação da Rüss1a, exercer a de Emtnuxadora do Brasil junto à RepUblica da Geórgia
Sessio: 14 5.97
~ens11gcm n• 90. de 1997 (n° 427/97, na origem). pela qual o Senhor Presidente
da Republtc.a_~b~te ;i de!i~_ração do Senado _o nofi!e cfo Senhor Olo Agripirt~-~~ia..
M1nis•ro de Primeirã (lasse. d0-0uadf0 P~rmaOeiue da.-·6UTelta de-Diplomata. para..
cumulaU\'~~en~e com l_l função de _Embou~d~ do Brasil _jumo .i. RepUbli.:a da Afii:::a do
Sul. exercer a de Embaixadõr do Brasil jcmO â RepUblica de -Botsuãria. Sess.io: 14 5.97
----··-

St:ssio: 28.5.97
Proja:o de Lei do Seaado n• l4l, de 1995, de autoria do Senador Odacir Soa-

n:s. que ckfine como cnme contra o lrvn! erucicio do Poder LegislatiVO Fedual ojmsa
â
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rnt~dtzi:k t:olpOI't1i ou Q

smítk de membros dt!SM Poder, ~ dti outros puN.ulitJczas.
(Docis.io u:rmlmtiva)

MeriSIIgem n• 92."ifC: f997-(ng 429197. na origem), pela qual o Senhor Presidente
da RepUblica submete à de!iberaçlo do Senado o nome do Senhor Carlos: Mon:ira
Ga~ia, Ministro de Primeira ('lasse, do Quadro Permanente da Cmnir.a de Diplomata.
para exercer a função de Emb4l:Íxador do Brasil jum~ .ao R.eioo da Espuha
Sessão: 14 5.97
·
'
.· • ·

Mss:ia: 30.5.97
MATÉRIAS REJEITADAS E ENCAMINHADAS AO ARQUIVO
Projda de Lei do Senado n• I Só. de 1995, de autori.z do Senador 'Juiio Campos. que dejiM o cnm~ tk expor a vu1a.. a mtegru:lade corporal. au a .sailde de aiguim,
por melo do f~ammto de gás liqUefeito em nczpi~nte não adequado oo ~·

~~.:ciativa do Senado Federal ................... ;;

(Decisão terminativa)

, , Scuia: 30.5.~7,
Projeto de Lei do Seaado n• 260~ de 1995, de autoria do Senador Romeu T~
ma, que disp& sobre o crtm~ de dano. alterando os aru. /63, 165 e /67 dÔ bicnto-lei
n• l.lJ.IR. dt 7lk deumhro d~ 1940- Cód1go Penal,

' , · (I>eéisio tl::rmínattva) '
, Sessão:

JO.,S.~Z

· ·

'

Propast2. de Emenda à ConstitiÍiçio n• 34. de 19!'5. dC: autoria do- Senador
Carlos P.atrocinio e outros senhores Senadores. que dr~ sobre à dumçdo da~ 1710111iatos dos Pr~ji!IIO.\' e VenDdores a sum~ eldros nas t!lerções de 1996.
( Art. 254 do Regímento Interno)
'
'
'.
Sessão: 2.5.97

,

Projdo de Lei do Seaado a'-11:1, de 1996. de :wtoria do .5cw!or ~
Amorim, que altera a úi n• 8.069, de :I:J ~JUlho d~ 1990~ tktermmando a bUSCQ im~
drata de cnmiÇIZ ou adoksante nclamados como desapar~fuios..
(OecisiO: tcm:inativa)
.
.
Sessio: 30.5.97

pro•'Jdimaas.

Projeto de Lei do ~o n• 135. de 1996, de autoria da Senadora Benedita da
Silva., que altera a redaçdo do ort. 22-1 do l:Mc:reto-Lei 11• 1.8-IR, de 7 ~~~ tk-~mhro lk

'o
... •
••
Projeto de Lei do Seaado n• 93. de 1996, de autoria do Senador Casildo Mal~
daner. que drsp& sobre anredpaçáo "di! comemoração de fenados e d:i 011tras prolll-

J9.f,O{C'OtJ,goPe~p/)., ..
(Decisão terminativa)
Sessio: 30.5 97

(Decis.io terminativa

Selsio: 2i5:97 -

rRIK:Itl.f.

~

Projefo de Lei do Semdo o• 206. de 1996, de autoria do Sen:Ldot Sérgio Machado. queaat:.'>t:~ttta parirgrojo rimCt). apart. 37 dq. Lt:1 11" Joi.078. d~ I 1 de ur~mbro de
1990 - ((idi~J de Proteção e Deje:oa do COIL'fltmulm:.
(Decisão 1ermtnativa)
•
' •
'

Sessão: 3Q.S.97

.

Prnjeco de Lei do Senado a• 7. de 1996, de autoria dÓ ScíaiJor. Emaades Amonm. que d1spõe sobre o SIStema de Prouçiio aos CJetiores e Dewdons ' tü outras

MENSAGENS RELATIVAS A ESCOLHA DE CHEFE DE MISSÕES
DIPLOMÁTICAS. '

!De inicia&.-a do Presidente: da República ..
Total. .....---

•

--

(Decisão terminativa

•. ·.&s.saO: it-.5.9,7;.

Projelo de Lei do Seazdo a• 49, de 1996. de autoria do-Senador Ney Suassuna,
que 101'110 JtKil.<;pOIJÍIIi!is o.s bens dos~dor~.-; t! de .tt:u:r reprt!~lltaJlltS /~iS.. das iiiSh~
trm;&:i fitiQII(.'fUra.\' sch o regt~ de mter'YWÇiio. liquulaçiio exrrojUdJadl cllll adminl~··
Iração ~.o;pecral l~mporilna, ort envolvüfa.-; t!m pr<N:t!_SSO de fusão Ofl inc:t:NpOr.açào ,moli'"'Kiu pnr tnV~Il>êttcia. t! dã Oftlrm· prnwdeur:ws.
· 1 ' •
'
(Art 101.§ !•,doRegimenlointemo)
•
Sessão: 22.5 97

Praje'o de Lei do Sen:ado n• 39. de.J996. de autoria do Senado' Jú!ío Campos.
__ 91}~ ·"'.IJlrlm<' u IIICl.<;r) ll..dQ.§J" do art,.,_17 I da<'l,id~..1JJ!I!A,c!,/lll.l{~~o crt~.J!.,o__
tt t:msssiio Úl! t:heqm:.\'
(0!!CI.Sã~_!~I"1Jl_i!l3tiva)

l!.\'lt'!HIIIUJtJ

~ess.ao:-22:-5·97

.wmfmJI.k
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Proj~lo d~ Lei do Senado a• 231. dr 1996. de II.UIOria do Senador JUlio Campos. que Jt.-qx"k ,..nhrt! a criaçiin da (·amara .'Wumal eh.• run.'Õlf1u
{Decisão terminativa)
Seuio: 22.5.97

soilcita, ao Senhor Mmtstro de Estado da Prcwdincia Soctal. infonnaç&!s atm~mes ao
valor dos saldos tk'llledares de cada Uuidatk da Federação Junto à Pr~úinda Soaal
Sessão: 6.5.97

Projeto de Lei do Senado n• 3l, de 199&-Complcmcnu.r. de autoria do Senador Robeno Requião. que erlm1?11e o 0Httl.":st~m J~ lálori!s Mohtluirm.~ - C.:J.U,.. ._
CAn 2S4 do Regtmento Interno)
Sessio: 235.97

solicita. ao Senhor Mmistro de EsJado da Clincia e Tecnologta, urfonnaç&s armentes
à auxilio-alimentação. ofencido DC.~ ~rwdores vincu/aáos àquele Mrnisrtrw.

Requerimento a• 624. de 1993, de autoria do Senador Gilberto

Sess.io: 6.5.97
R«juertaiiat·õ·a• 627. de 1993, dC UitOrú aOseriador GitOCiiO-Mhinda, ·que··
sa!Jcita, ao Senhor Mmtstro de Estado da integração RtK!OtJal, mjonnaçõcs am~t:mes á
tmriho-allmentoçào oferecido aos senidores vmcukuhs Oqm:l~ Minrstirto

Projeto de Lei do Senado n• 207, de 1996, de autoria do Senador Sergio Ma·
chado, que dt.fP'k ,o;ob~ o pagamento, por mero de cheque, na rede lxmciJna. tk fi~
tk compen.raçdo. de tnbutos ~ de tarifas de servrços pilh!Jcos
(Docislo tennínativ.a)
Sessio: '27.5.97

SesSão: 6.5.97
Requerimento n• 69t. de 1993, de autoria do Senador Gilbeno Miranda. que
Sllficlfa, oo Senhnr Mmtslm d~ Estado da.t Comumcaçl;e.r. tn{ormaçiit.t sobre comrams

cekhrados pela F..mpri!.ta Brastleira di! Ct1rre"> ~
Sessio: 6.5.97

Projeto de Lei do Seudo a• l37, de 1996, de autoria do Senador JUlio Campos, queoatscernctsoaoart. 6"'daúi n• 7.713. de 22 dedt:zembrotk /988. quea/~
ra a legislaçiio do imposto de renda e dà outras providencras
(Docisio terminativa)
Seuio: 27.5.97

Requeri~ento n• __l.ll4~ de 1993. de autoria do Senador Giberto Miranda. que

Projdo de Lei do Senado n• 27S. de 1995, de autoria do Senador Emandes

Amorim. que escalona o prazo para o ~nto da Divida Público MohlluUia Fede_

Proposta de Emeuda à Constituiçio a• 6Z.,. de 1995, tendo como primeiro sigswário o Senador Ademir Andrade. que supr1me a alinea "h" do tnct.ro II do § do
art. 166 da Constrtuição FMua/,
(Att. 254 do Regimento Interno)
Sessio: 28.5.97

r

Proposb de Emead:a à Constituição a• 66, de 1995. tendo como primeiro sido

gn.atirio o Sen:dor Jose Roberto Arruda. que d:i F10m' redoçiin aos /IIC:I.'õlJ.\ III e
an .37 da Ccmstituiç:ão Federal.
(Art. 254 do Regimento Interao)
Sessio: 28.5.97

n··

Proposta de EDU!nda i. Coastitaiçio a• 20, de 19%, tendo como primeiro signuirio o Senador Totô C:avalca.nte. que altera a 11omendat11ra de í"euaJar para lkpufado Mwuctpa/. constante 11as art.ç_ J.J e 29 da CoiiStlluiçào Fr:tkral e arr.... ·1". s-e 8"'
do Ato Jas DuposiçõeJ:Con:ctituctOitals TranSltóna:i.
(Art. 254 do Regimento lntemo)
Scssio: 28.5.97
Projeto de Lei do Senado a• 268. de 1995, de autoria do Senador Emandes
Amorim. que ÚJ.VJ&: .v.hre a l't!Vi:iilo e a tmltdoJe de pro<."?."-~) de ,.,.,mi! d..• rr:...,Hmsulu/1dadi!. 11os caws que me11cUNICil! tW muras provrJimc:ta.o;.

(DecisAo terminativa)
Sessio: 30.S ~7

'

·

'

Projeto de Lei do Sen1do n• "'· de 1996. de autOria' do S~dor Gilbeno MiRnda. que altera áJ.'ifXJ.\'IIlMS da Ler r:"' 8.666. de 11 ele ju1lho de 194)], Jetcrnr~IICII!dtJ_ a_
api'O\'OÇÕO pri'7a do.o; f!dllats ú~ IIG'Ilaçào pelos Tnlnmcus de Cmna.~
(Dccisio rernUrutiv.a)
Srisio: 39.~-97

De iniciativa do Senado Fcde:al. ......... - ....... 1
_Tol:l.l
·
·
· • ·,
1
•

J

RtqJCriim~nto·n• 1.~_09!~~ 19_93. -~e_ auto~ do ~e_na~~r J_oão RoeM.. CJ':le .w!ICIta. un SeniHH' Mmt.,'trtJ Ja:,· C'omumc:Dt.;àe.,·. ir!ftJrmaçiies atmcllle:<: ao:. rttpaç:oe.o; di! TI!C:urpanr a (iowrno dtJ E:uada dn Toeanuu.<:, r: /1.-fumdpm.~ Je ArO!-[IIOiii(J. Gurupi. l'ulmtiS. /'uraün do TtK'tmtms e Porto Nw.:imN.tl. CIIHJ a am1, a parur tk 1990 .atê mn~mhro 91
.~OI'i

Sessão: ó 5 Q7
Reqaerim~ato n• 1.413., d~ 1993. de autoria do Senador Joio Rocha. que sc/ICIIa. an St:11hflr Mmt.flro da .~torta d~ PlalleJamemn. Ort,:(ltrN!tUO i! ('.oortki'IQ(/iloSF.PUN. ll!fiwmm;iit!~ trlmeme.'i an.~ r<l'a.çse.o; di! .~cursn.<: paru o Go,~nH' do Estado do
Tnat~tlllh' I! Muuü.'Jfiib.<; t.k AnJKuaiiKt. Gumpi. l'alma.~. Purai'>~~ Jt> 1'oc.'CI111111.~ < PMtn
NucUN#fJ/, UIH, U UI HI. a

partir Je

(91J0 Utt! 11(1\'(!ffJhr'fJ 9J

~o;6.~.97

I«qaericneuto n• 605, de 199<4, de wtoria do Senador Júlio Campos. qUe SIO!ici-

ta. ao Smhor Ministro áe Estado das Com:micaç&.r, informtJfÕts atinenles à
EMBIU.TEL.
Seaio: 6.5.97
-R'eq-nlacnton·-841~

de·i99-t;óe .autoria-dO SCnador Júliõ Campos, que sO/id·
informações ba:sNdas no Aviso n•
712/GM. de O.f.ll.9-f daquele Ministirio, sobre a oq111siç4o peJa EMBRATEL de um
noPO satilrte com a banda KU, bem como se haverâ ou ndo licllaçiJo para oompra do 3•
Sitté:iite óa &piida GUOção.
&ssi.o: 6.5.97
ta, ao Smhor Ministro de Estado das Connmica{iks.

Req•erimcnto a• 96S. de 1994, de autoria do Sénadór ·Gilberto Miranda. que
solicita, ao Senhor Ministro de Esiodo da Aeronáutica. informaç&s 1~Cdsárias à ins-trfiÇiio das Me11sagens n•s 353 a 357194, que um por obpto pedido de aurori-..ação para
~s de aidito, dt!stinadas à implt:mlaçiio do Projeto SIYAM.
Se:aio: 6.5.97
Requerimento a.• 1.063. de 1994. de auferia do Senador Gilberto Minnda, que
so/icilfZ, ao &nhor Ministro de Estado da Aeronáutica. lnj0f'1flaç/ks relaJivas ao pro}r!!Jo.SIJ/.AM____ _

MATtRIA RETIRADA PELQ AUTOR

I

fr:legrajas

:rolrc:ua. ao .'\t!llhor Mmutro de fi.slado da /lltc!J!Ttrt;im Ref!wwl. o encammhamemo di!
dados (\'0/arl!s). relatrvos. â:r transjefiiJCJa.r. mi!.<; a nWs, pronumdas por enttdades da
udmmt.'ftraçiio i1Jd1reta (~mpusa.<; púhltca.r, .wcJr:daJI!s ~ I!L'Oiromla mt.~ta r fimdaçijc,o;)
vim:uluda.t ãcprel~ Mtmsrirlo. de!>tmada.ç a fjmdatl~ Fechadas Je Previdêm:w Prlm·
da, udmrm.~radoras di! FmJo.., de P~1t...ne.~. dltrauw o.'i lilrtmos j anos.
Sessio: 6.5.97

ral~ di Ofltras providênCias

(Decislo terminativa)
Scssio: 2S.S.97

Miranda. que

•

\

..

Projdo de Lei do Seu.do n• 60., de 1997, de autorU do'"Sc:nsdor lris Rezaxle..
liSO de dJ.spostuvo di! segurança em t.anquu e recipientes tk
combustiwls líquidos e gwosos
(Retirado aos termos do Requerimento n• 292. de 1997)

que ICI7JQ obrigatOrio o

Sasio: 6.5.97

=-""'·-~ Proj~~de Ler do :seaade .~ to.::l. oe L::r.~~. ae amoru: ao :)CDaaor twmcu luma. que altera disposrlivo da úi de E:recuçiJo P~110/ st'Jhre pe_rmissõv tk miJa de pre·
.ros em tstablecimortn pmal para DSSisléncia rnidica.
'
•
(Decisão l~)
Sado: 21.5.97

Projeto de Lei do Seaado a• 233, de 1995, de autori'a da Senadoh' Benedita da
Silva. que altera o art. J.l da Lei de E:acuçao Pe110l. $Obre a assistimaa. â ."õllÚlk do

Scalo: 13.5.97
MATtRIAS DECLARADAS PREJUDICADAS E ENCAMINHADAS AO
ARQUIVO

IDe iniciariv;t do Senado Fedttal ............... l6
Total_

•

Requerimento n• 594. de 1993. de :wtoria do

16

Senat~or

Jose P;wlq J}i_:!!Ql, que

pr<.w e dn internadn.

. ·

(Decisão !erminativa)

Seuio: 21.5.97
- - - Projeto de Lei do Sen:ado n• llS. de l99S.'dé àutoria do Senador Odacir Soares. que define (J.o; casos de identiflcaçiio crrm;,aJ J'I'C''t:ttm· 1m ttrr, 5': m<:t.'OIJ l.l'll/. da

- .Cnu.xmmçiin Fc&!ral.
(Decisão terminativa)
Sessio: 22.5.97
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Projno dr Lei do Senado n'" 126, de 1996, de autoria do Senador Bernardo
Cabral. que dú IICJVU rt!tlaçiio ao mciso 11 dn § /" Jn an I3 dct IJ:t n" Y. WO. dt: ]f} de
.wtemhro dt! 199$, qrtl! e.(fabt!ll!a nnrmat para o ... f!il!tç:i,..•s mHmc.•tpar.< ât• 3 tk Utt111hrn
d(• 199ft. rt dit mrtrw.; prtJvURnaa.\
(Dec!Sio lerminativa)
Sc-ssio: 22.5.97
150, de 1996, de aUI~a do Senador Esperidil7""..::
Amin. que acrescenta parãgrajo imrco ao art. 25 da /..Li '!~8.86-1, de 28 de março de
/99-1. que estabelece normas para as mu:roempreSDS - MJ:.. ~ empnsas tk ptqutno
porte - EPP, relativas ao rratamttrla difent~erado t stmplificodo. nos campos adnunisrratlvc. fiscal, previdencuirio, aabalhrsta. cred:ticto t dt desenmlvtmtnfo emprt9:Uial
(art. J79 da Constituição Federal) t dci otttras prow~11cias,
(Decisio termlnativa)
Sr:ssio: 27.5.97
Projeco de Lei do Senado

P•rec;er n• 217., de 1_9!7. da Co~ de RelAções Exteriores e Defesa Nacional, referente ao Diversos n• 22, de 1997, fayorivd i participaçlo do Senado Federal na
Dcleg.aç.lo Brasileira à OctogC:sima Quinta Reunião da Conferêucia lnlemacional do Tra~
balho, a n:aliz:ar~se em Genebra, Suiça. no periodo de 3 a 19 de junho de 1997.
Scuio: 27.5.97

SESSÕES PLENAiiiAs REALIZADAS
(r a 31 de maio de tm)

n~

Projeto de Lei do SeDado n• 31S, de 1995. de autoria do Senador Sebastião
Rocha. que obnga o rtssarcurrotto do Sistema Cimco de Smíde ~lo ~ndllMIIIO preslado a associados, hem!ficiários e ~gurados de empresas gerenciadoras. rntermedtado.-ra.HJtr ~riJdoras tk planos de :v:nide e ~guro satid~.
(Decisão terminativa)

Seu6es Nio Ddibcratív.as.----···----..... JO

St:u6es Ddiberativ.as Onfinjrias _________ JO

Total••• _.......- ••··-··---·--·· ..- - - · - - 20

SUMÁRIO DAS MA TÉ:RIAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL
(1• ali de maio de 1997)
6S

MAttRlAS APROVADAS-

Sessio: 28.5.97

Projetes aprovados e enviados i. sanção

Projetes aprovados e c:aviados i promulga.çio ... .,
• Operaç&s ele crêd11o ·-..~·.. -·-................- ....... - · - - - - · - - /J

OUTRAS DELIBERAÇÕES
Requerimento a•lOly de 1!197, do Senador José Edusrdo Dutn. eoutrM senhores Senadores. solicitando, nos termos regimentais. sejam prestadas homenagens pelo
falecimento do educador Paulo Freire

Susio: 2.5.97
Requerimento o• 302. de 1997, dos Senadores Humberto ÚJcena e Josaphat
Marinho, soliciwldo, nos termos regimemais, sejam presucl.as homeu.agcns de pesar pelo

falecimento do ex-Serwior Beujamim Farah.
Stssio: 5.5.97

P.arecu a• 165. de 1!197. da Comis:slo de Constiruiç!o. Justiça e Odadmia, sobre a Proposta de Emeoda. à Constiruiçio n• 53. de 1995, que t'IC1'eSCD7ta panigrafos ao
art. J.J da Comtln11çiio Ntkra{, dispanclo sobre a ação de impugnação de mandato
~letri'O, concluindo pela ap~taç3:o do Projeto de Lei do Senado n• 88, ele 1997, que
drsp& sabre a lJÇdo de rmpugnaçiio de rnandaJo el<!liWJ a que~ nfere o art. J.J. §§ 10
~ I I. da Cott.ftltuiçilo Federal e dir ou1ras pmvidl!ucia:;
Sessio: 13.5 97
Requerimeato a• 323, de 1997. do Senador R.amez Tcbct, solic:itaAdo. aos ter·
mos n:gimemais. sejam prestadas homenagens pelo falecimento do Desembargador Mil-

_ ~ojet_QS_Ç!~Os e envia.d~s à Cirmta dos_ Deputados.. . . . ..... ....... .••.•..
,.. 31
Pro;~tos apreciados JNlo Plelririo..:~.:..--:::-:=:=.-.-:-:.--:-.~:~~=-= 7-• Pro;eros opret:~ados nas CDmissões. em decisão termmatn:a........ 23
• Proposta d~ Emenda à Constituição............................................_ I
relativas a escolha. de Chefes de Missões.Diplomiticas"...................... 6

MATERIAS ENVIADAS AO AR.Q(nVO

Muêrias rejejta.das........................

34

.............................................................. 17

--~ Arl. .25-1............~-·---·-·----·-------·--·----- 7
• Art. 101. § 1":........................................-------···... ....._:-.... 1
• Df.oa.'filo termlnaúl'a .....................................:........... - - '..!...~ 9
...... 1

:\fateria retirada pelo autor .....

:'>.faterias dcclaradu prejudicadas.

'.'

..... 16

- -StJMÁRIO DAS MATiRlAS APRECIADAS PELO SENADO FEDERAL
(17 de feveftiro a'3J de maiodt 1997) · ·

·• ..

s...ioo 13,5 97
Requerimento a• 330, de 1997. do Senador Podro Símon. soúcitando. noÚer·
mos regimentais, seja ~da i Repn:senta.çlo Brasileira junto ao m Er!êoi1tro das
~· iniciado hoje em Belo Horizonte. a preocupaçip do Sen.ado Federal em relação ii proposta de imediata conslituiçlo ela Area de Li*e Comercio das Amêric.as •
..1\LCA. em detrimento da consolidação do MERCOSUL. que deve ser c:onsiderada como
prioritMia. esu.beie<:eado-se o .ano de 2005 eomn marco inicial de consolidação da
ALCA

Sessio: I:; 5 97
Requerimento n• 331. d~ 1997, do Senador Artur dA Tavola e outros senhores
Senadores. solidtando. nos termos regimentais. que o tempo destinado &bs or&dóres da
Ho101 do E.T.pcdiente da sessão do dia I" de ourubro do corrente ano seja destinado i
comemoração dos cento e setenta anos do JomaJ do Comrnerclo.

Sessio:

..• 23

• Acordoslnr~rnacionais ...................................................._ .......... 7
• SuspensQo de t!Xt!C:tf{Jo M norma ~ca..................................... 3

M~ens

Requerimento u• 305, de 1997. da Senadora. Marina Silva e outros 5enh... .....
Senadores. solicitando. nas tennos regimema.is., que a Hora do Expcdtem.e da sesslo
terminativa ordiniria do dia 7 de maio seja destinado a homenagear a memOria. do educador Paulo Freire.
· ·
Sesslo: 6.5.97

tonMaJulei

.............................. 5

13.~.97

Requ~rim~ato n• 332, d~ 1997. do Senador Francelina Pereia e outros·senhores Senadores, sohcitando. nos termos ~'!mentais. que o tempo destinado aos oradores
da Hora do Expediente da sessio do dia 11 de dezembro de 1997 st,ja dedicado a comemorar o centenário da cidade de Belo Horizonte.. dia 12/12.
Sasio: 13.5.97
Requcrimes~to a• 370, de 1997. da Senadora Beocdita da Silva. e outros senhores Senadores. soliaundo, nos termos regimentais. que a Hora do Expo:iiente da. sesslo
crdlniria do dia 12 de •Bosto seja destinada a C(lmemoru o "Dia das Ar.eJ..
Sessão: 27.5_97

MATi:RLuA.PROVADA.S-------------------lll.

Projetos aprovados e enviados i sançlo ....... , .......................... _ .., ..................... 10
·Projetes aprovados e enviados à promulgaçlo .................................................... 44
• Operaç&s de crldito ....- ..................... _ .......... _____ •..-.... 2S
• Acordos lnternacfonais ........................ _ ..... :_:.,.__ ............:...; 12
• ~ss&s d~ Ród1o e TV....................- .......... ;___,.,,.,_.._,_ 4
• Suspens/Jo M azcuçãode_ nonnajuridica. ... ~~~··---·- ..··-·-·:,;,~.J
Projetes aprovados e enviados â ~dos Depotados......................:.............. 47
• Projeros apreciados ~lo Plenârlo........ ~-· ...............- ..........- ..- 17
• ProJI!tos apredodos nas comtss&s. em decisifo fo7ffinatrva..-..: 29

• Proposta de Emenda â Collstituição...............- ... ·-·..··-·---1
Mensagens relativas a escolha de Chefes de Missões: OiplonWicas·.•. - •.'.............. 14.
Mensagem relativa a escolha de Autoridade

........................................... ]

!\f:A~-ENV~-~ ~o ARQtlTV~-

Matêrias retiradas pele autor
~1têtias

prejudicadas

MatCrias rejeitadas,.

.. 7
......•24

.. .... 19
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CORRESPONLlÉNClA EXPEDIDA rELA
SECJlETARlA-GERA.L DA MESA

·da Ornara Munic1pal de Mogi ~ Cru:z.es- SP;
• do Sindicato Nacional dos Auditores Fisca1s da Recci'- Fcdc:nl - Vitória - ES.
-da Cim1n1 Muncipal de Artur Nogueira· SP;
- do Smhor Fcmandc Basto- Petropólis - RJ.
-da Assocíaçto de ApoSenudos e Pensionistas de TupJ • SP;
·da Cirnara MW1icipal de Assis. SP;
-da C.lmara MunicipD de Santa Emestinl • SP;
-da~ Municipal de PortoFeneira- SP.
-da Cimara Municipal de /!.riras .. SP;
·da Cimat11 Munici~ de VO(Ormtim • S.P;
~do Tribunal Regional do Tnbalho da 1:5' Resiio- Cunpiau- SP;
-da Câmara Municipal de Tupaçigtw'l- MG;
-da Cimara Mun.ioipa) deJóia- RS;
- --daCirnant Municipal de Santo Ângelo· RS;
.. da Cimant Municipal de Pedro TCikdo • SP;
-da Associa~o dos Aposcnlados e Pens1onistas do Rio de Janeiro- RJ.
-do Snuhcato dos Bancârios de TaubatC: e RegiJo- Taubalé • SP;
-do Senhor Sanclro .E.chwdo Palnu • Jaboncabal • SP,
- do Senhor José Márcio Pereira - R.ibcirio Prelo- SP.
-da CàJ1tan: Munic1pal do Rio de Janeiro- PJ;

~>:fei~~-00-~0~·-=
Presidente da Comisslo de

SfJJ.4.41'97

Co~iç!o.

... ~~

J~

e

EncaMinha a Coruuiu n~ I, de
1997. :IObrr: qUCS1lo de etdcm
l:!o

Sc:n&dor

Josê

Eduardp Dutn. con~csundo
doculot da Mcs.a. que deuou de
IUbmelct rcqucrimcrlro de w-

gineu ao Pknirio, ~.
por r:x1cns1o. o dcspoRo no .an
67 da Consti1ulcio

SFISnm

M•mstro

de

Esu.dl) do Comunial a d~~ do Se·

Trabalho

n.ador Valmir C:tmpelo pzn m·
tegrar a Delcgaç;io do Brud IUI
Conferénci.i lnlentacimW do Tnbalho

ss• Reuniio da

Vereador Adriano Digo - Presta infomAçôes solloudu.
C.irrw11 Municipal de Slo acerca de obt(nÇ.lo <it anprC:stitnQS, rolagcm M divUb c cmisslo de- Ldraiflnux:cras do
Tesouro Munic:lpal

SGM'I7lf97

Manifestações favoriveis à CPI dos Títulos Públicos:

Pwlo

- da AssembiC:iA Legi:dativa do Estado de Sa:u.1 Catarina- Flonanopólis -se
- da_ Cimara ~~c1~l 4c P~nheiral :- RJ.;

-da Senhora il.lcsSiDd:a SófaRge da' Cwilia - R.ibeirio Prelo - SP;
-do Doutor M.anoel Tocauril1s l...ob.ato- BelC:m- PA:
-da Cãman Municipal de ConcciçJo • PB;
-da Cãmara Manicipal de Saruos;
-a..Câman. M_unicipal de MwUé-MG;
-da Cimant Municipal de Dourados- MS;
- ~o Senhor FellWido Hennque França- R.ibelrio Preto - SP.

Oclc~do dt Policll. fede- Eneaminh&. de ordem. copia de
ral d~ Nov.a I!!IJlÇ:U- lU
au df. Corruss.io Parlamenur
Mrsta CC" lnqueruo do Otçamal-

SGW1&4f97

Ouctor da Subsecn:taria

SGM/194197

de EdiÇÕeS T Cc:nicc

Ii

Encanunha exempb:res do Rcb.IOrio da Prescd~ • íim de
~rem cnvUcdos :u drvetsas aulori<iadcs (lue menc.iocQ

Manifeslações favoniveis i Reforma Agci:na:

LISTA n•OJ
de :=k_"") de maio de 1997

Correspondéncias recebidas e respondidas pelo Senhor Presidente do
Senado Federal

- da CimiR. Municipal de Cattwu -PE, solicitando a regulamc:ntaç.io .do inciso 76,
art. 5D da Constituição Fecler:d, que di:z: respeilo a gratWdade rl.1 e.erti:dio de
nascimento e óbílo, para todas as pessoas reconhecidamente pobres;
-da Ciuwa Municlpal de Nova Granada- SP, faYOtivd ao PL n"' 2.226196. de
autoria do Ocp~rtado Aloysio Nunes FerreirA, que se refere ao esq~JCJJU fnudulecto
de coopc:ndiws fantasmas., que sonegam unpostos. e encargos lnbalhisw,
~ cb. Cimua Municipal de Campi.aas • SP. solicitando a ~o da Lei n"' ~.250/67

(Lcóde-):- do Instituto de Previdência do Servidor Mwücipal de Dladema - SP. f.avcrivcl
PLC n• 161'96. que versa solm a ccmpensaçlo financeira. entn= os ôrglos
~denda Socíal;
• ds CiDwa Municipal de Botucaru ~ SP. infonna.ndo que se encoctta conectada
lntanet, eom objetivo de proporcionar maior iDtegraçàO enln: a populaçlo e
lrabalhos realizados naquela Ca.ça,;

Õ:n:=~~~eho- MG,

favorável a pertJ1&nCocia dos

Manifest1ç6es fawrãvcis i. Refo.nna Adrzna.istrativa \
- do Senhor Renato Hin.ishi • Ribeirfo Preto- SP;
-do Senhor Mut.o Aun:üo Buofi- Ribcir.lo Preto- SP;
-da Confedm~çlo NaciotW dos Servidores Públicos ~ Curitiba
• daCimarados Vereadores de Quarai ~RS;
- da CimP Muni~ de S:lo Luiz- MA;
-da Cirnan Municipal de: Cachoeira de SuJ- RS;
-do Sathor Mârcio de Paula Jimlor- Ribei.rão Preto- SP;
-do Senhor Oeiwn Biliato- Ribeirlo Preto- SP;
da Ci:man Municipal de Sar~to Andre- SP;
-da Cinws Mun.K:ipal de lbipori- PR;
-da Cimasa Municipal de Goi.ma - PE;
·da Cimml Munic:ipal de lguatu - CE;
-do Scohot Antônio Com. da Silva· Porto Alegre- RS;
-do Senhor Allderson Ribeiro - ltibeirto Preto - SP,

ao
de

Manifestações c:onrririas ao aumento do teto salarial dos Pulamcntues
-da AsS(')Ciaçio da Dorta de Casa - Madalena - Rec:ife- P.E;
• da Câmua Municipal de bctrezinbo- PR;

-da Cimara Municipal de VaJ.inhos-SP;

• da Cimua Municipal de Campina Verde - MG.
Manifestações &voriveis ao PLC p• .542195 • (que dispõe sobre a aquisiçlo. per
trabalhadores, de: .1*s das cm-presas a serem desestatiz.adas com~ do FGTS):

-da Cámara Municipal de SJo José dos Campos- SP;
- da Cim;ara Municipal de Monte: Alto- SP;
- da Càm$n M ucicipal de Embu-Guaç:u - SP;
~da Cimara MUIUcipaJ d.a Estincia Turistica de Igaraçu do Tieté- SP;
-do Senhor Sidney Santos Rio de Janeiro. RJ;
- da Ciman Municipal de Poil - SP,
4

na
os

Juizes
·

Manifestações contriria.s ao Fundo de Estabilização fJSCal:

-do SathOf Álvaro Guern Filho- Vitória- .ES,
-da c.inw-. Mwlicipal de Nio-Me-Toque • R5;
- d:;~. c.inw-. Mwlicipal de Matio LeiiJo - RS
Mani~

4

PR;

!
'

4

Mar~ifestaçõc:s

-dos Profissionais da Educ.açlo de Bvra do Gatç2 • MT,
-do Centro AC*fêauca· Annando de Salles Oliveín- Sio Carlos- SP~
~ da Cintara Municipal de X1nxerê- SC;
-do Senhor Lulz Perein. dos Santos- Sio Paulo- SP;
-da Cimml Municipal de Juiz de Fon:- MG;
-da CimaTa M11nicipal de Diadcma ~ SP;
-.da CoordcnaçJo das Clrganiuçõcs lndigcttiS da Amazónia Br.trilclrz ~ Manau~ - AM
·da Climan Mooicipal de Juiz de Fora- MG;
- da Cimara Municipal de DUdema- SP;
• da Coordcnaçio das Organizações lndigenas da Amuônia Brasileira- AM

coneririas à Reforma. Previdenciária·

-da CimarJ Municipal de Promiss!o - SP;
-do Senhor Pedro Dias- Poi. RS;
-do Senhor Nuno Alvares P. de Almeida - Porto Algre - RS~
-do Sindicato dos Trabalhadores Rtl.'"1!s de Assis· SP;
- da Asst'Cisçio de' Professores Aposenw:los do MagistC:rio PUblico do Esudo de Sio
Paulo- Marl\ia • SP;

contririas .i Privatizaçio da Companhia Vale do Rio Doce:
-da Cimara Municipal de Bm'dos- SP;
-da Ciman Municipal de Foruleza de Minas - MG;
-da C&rura Municipal de: lnm:raw- SP;
-dJ.Cimara Municipal deFari.ldel.cmos-MG;
-do Senhor Amundo Jose de ~eicb -·Aracaju- SE;
- dLI C.imara M11rticipal de Cachoeira de Pajcú - MG;
-da Cãmarl Municipal de AndUeta- ES;
- da Câmara Municipal de Juiz de Fora- MG;
-!h Cãmata M~micipal de Rcssaquinba - MG:
- da Cãmara Municipa! de CriciUma ~ SC;
• da Cinw'a Municipal de: Focmiga- MG;
- lh Cimafll Municipal de Monte Alegre de Minas- MG;
• lb Cimãra MUnleljl.if<le -slo l,..uis- MA:
da Cimat:a Mtmicipa! de Slo Joio da Ponle - MG:
-da CimM& Municipal de Sio José: da Safira· MG~
-da Cirna.ra Municipal de Saata BarbaR- MG;
-da Cimara Municipal óe Santa Rosa da Serra· MG;
- da Cimara Municip.al de Medeiros- MG;
- do Senhor António GJ..W:io Thomaz • MG;
- da Cimara Municipal de E.spcra fc!U: - MG;
- da CimMa Municipal de E.stincia Velha - RS.
4

